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 نام رمان: رویای واقعی

 نویسنده : فاطمه اصغری

 افتخاری رمانکدهنویسنده 

 ویراستار:عاطفه نیک طلب

 Sahar.mسازنده فایل: 

 طراح جلد: مستانه
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 تلگرام رمانکده کانال اختصاصی رمان

 تلگرام رمانکده کانال:  فایل سازنده
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  میکنیم شروع خدا یاد و نام با

 رویاها همانند که میخوریم بر چیزهایی به زندگی در گاهی

 ...هستند

 ...نیافتنی دست و زیبا

 ...️❤عشق مانند

 ...شده کمیاب روزگارمان در که عشقی

 ...نیستند ناب ها عشق که روزگاری در

 ...نیست ممکن غیر رویا این اما

 ...واقعیست اما دسترس از دور

 پیوندد می حقیقت به ک رویایی مانند

 من واقعی رویای مانند
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... 

 :آتاناز

 واقعاً امروز.شدم پیاده و برداشتم کیفمو کردمو پارک ماشینو

 آسانسور سوار.میشکنه داره پاهام خدا وای.شدم خسته

 از(گرفتنم انگار حاال.)میخوابیدم همونجا میکردن ولم اگه.شدم

 ها بچه.شدم وارد کردمو باز رو خونه در شدمو پیاده آسانسور

 خواب با خستگی این.حموم برم باید وای.بودن نیومده هنوز

 دراوردمو لباسامو و طرف یه انداختم کیفمو.نمیشه درست

 حولمو.اتاقم سمت به باال رفتم.دیگه طرف یه انداختم

 .حموم داخل رفتم برداشتمو

 پوفی.میومد آنالی های غرغر صدای بیرون اومدم که حموم از

 از گذاشتمو حوله داخل بلندمو موهای پوشیدمو لباس کردمو

 به نشتمو خونه مارپیچ های پله وسط رفتم.بیرون اومدم اتاق

 ’.میزد غر مامانا مثل واااای.میدادم گوش غرغراش و آنالی
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 آدم میخوای کی تو.کنه چیکارت بگم خدا آتاناز وای:آنالی

 هم به منو اعصاب چرا!!!!!ریخته؟ هم به خونرو چطور نگا!شی؟

 !میریزی؟

 چی مگه حاال.ریختس هم به همیشه تو اعصاب بابا برو: من

 .دیگه لباسه دوتا یکی کیفو یه شده،

 حال چون منم.کرد پرت سمتم به کردو مچاله مانتومو آنالی

 همونجا اومدو فرود صورتم تو مانتو بگیرم مانتورو نداشتم

 . شد آویزون

  دیوونه: گفتم اروم من

 خودتی:آنالی

  دیگه بسه:دیانا

 .رفت اشپزخونه به و رفت ماها به توپ غره چشم یه انالی

 خبر؟ چه:گفتم کردمو نگاه دیانا به

 !زدی؟ نفرو چند مخ امروز
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 مخ نشد بود شلوغ خیلی سرم امروز بابا نه:گفت خندیدو دیانا

 بزنم

 بود خواب همش امروز میگه راس: زد داد اشپزخونه تو از آنالی

 بزنه مخ نتونست

 خودشون اونا که نمیزنم مخ من عزیزم:گفت خندیدو دیانا

  میشه زده مخشون

  نشه زده خودت مخ بپا: گفتم خندیدمو

 نشسته ها پله وسط من چون رفت اتاقش سمت به و شد بلند

 خوردم جانانه لگد یه بودم

 کنیم معرفی خودمونو بهتره

 .سالمه 23.هستم بزرگمنش من،آتاناز

. میکنم کار بزرگ شرکت یه تو و دارم کامپیوتر لیسانس فوق

. دارم سوخته ای قهوه به متمایل خرمایی بلند موهای من

 قد دارمو خوبی هیکل و تیره ایقهوه رنگ به کشیده چشمای

 .بلندم

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

6 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 داره هنوز و پزشکیه دانشجوی و سالشه23.تهرانی دیانا

 الغرو هیکل و بلند قد همین برای روسیه دیانا اصلیت. میخونه

 باالی تا بورش و لخت موهای.داره سفید پوست و خوب

 داره تیره ای وقهوه کشیده چشمای و کمرشه

 یکم پوستش پزشکیه دانشجوی و سالشه 23.راد آنالی

 خوبی هیکل و بلند قد هم آنالی.داره آبی چشمای و سبزش

 میکنه اضافه زیبایش به بلندش ای قهوه موهای داره

 که گرفتیم تصمیم و بودیم  دوست هم با بچگی از نفر سه ما

 کلی کنیم راضی پدرامونو اینکه برای بگیریم مجردی خونه

 ولی کنیم تاراضیشون کردیم گریه و غر قهرو و بدبختی

 مکانو ترین امن مکانو بهترین شروطو شرطو کلی با پدرامون

 نفرمون سه هر اسم به رو خونه و کردن انتخاب برامون

 ی خونه که میکنیم زندگی طبقه 14ساختمون یه توی ما.کردن

 شکل  بهترین به خونمون دکوراسیون. سیزدهمه ی طبقه ما

 اونو چیدمان برای بود داخلی معمار دوستم چون شده چیده

 کوتاه راهروی یک میشی وارد که خونه در از کردیم انتخاب
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 پله تا 3 شکل مربع هالِ تادور دور راست سمت راهرو بعد داره

 هایی مبل که میرسه هال به و پایین سمت به میره که میخوره

 روش روبه و شده چیده مانندL صورت به زرشکی رنگ به

 پررنگه زرشکی میز وسطش و تلوزیون

 رنگ به هایی کابینت با متوسطی آشپزخانه خونه چپ سمت

 داره قرار مشکی و پررنگ زرشکی

 به که داره مانند مارپیچ پله یه   میشی وارد که ورودی در از

  حموم دوتا و داره خواب اتاقه تا سه باال میره باال سمت

 داره دستشویی دونه یه هم وپایین

 مال و بنفش سفید ست دیانا اتاق سفیده لیمویی ست من اتاق

 قرمزه و سفید آنالی

 داره هم قشنگی العاده فوق ویوی که داره هم بالکن یه

 پایین از دیانا یهو که میکردم نگاه خونه به داشتم همینجوری

 سمتم به وقتی کشیدم بنفش فرا جیغ من و شد رد ها پله

 این اخه برم سکته مرز به شد باعث قرمزش چشمای برگشت

 میکرد چیکار پایین اون بود اتاقش تو که
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 میگفت هی و اومد سمتم به بیرونو اومد اتاقش از بدو آنالی

  میکشی جیغ چرا چیه

 خوردمو لیز نرده از نبود حواست. منم نکبت نکش جیغ:دیانا

 قرمزه حموم خاطر به چشمامم پایین اومدم

 

 که رفتم بهش غلیظی ی غره چشم.جنه کردم فکر عوضی اه

 .شه دور چشام جلو از بره داد ترجیح

 سمت رفت بعد و ترسیدم گمشو:گفت کردو بلندم آنالی

 .رفتم دنبالش منم. اشپزخونه

 درست ساالد داشتم منم.بود ناهار کردن درست مشغول دیانا

 .میچید میزو داشت آنالی و میکردم

 کسی رویمون روبه واحد میدونستید!راستی ها بچه:آنالی

 !میکنه؟ زندگی

 .کردیم نگاه بهش تعجب با دیانا منو

 !مطمئنی؟:من
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 بلندی عطسه صدای دانشگاه میرفتم داشتم که امروز.آره:آنالی

 شنیدم

 مرد؟ یا بود زن:دیانا

  بود پسر کنم فکر:آنالی

 بمب؟ یا بوده عطسه: گفت دیانا و خندیدیم آروم دیانا منو

 کاری کثافط و شوخی و خنده کلی با ما شدو حاضر ناهار

 خوردیم ناهارمونو

 شرکتو کارهای من و خوندن درساشونو آنالی و دیانا ناهار بعد

 دادم انجام

  بیرون بریم بیا: گفت ،دیانا شد تموم که کارم

 خستم:من

  بیییرووون بریییم بیاااا:دیانا

 اتاقم سمت به شدمو بلند. شه بیخیال نمیخواد اینکه مثل نه

 رفتم
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 بریم گفتم بود، دقیقه 4:20 ساعت. کردم ساعت به نگاهی

 .بگه آنالی به رفت و کرد موافقت اونم و بخوریم بستنی

 .شم حاضر تا اتاقم تو رفتم کردمو خشک دستمو

 رانندگی ندارم حال من میریم؟ کی ماشین با:زد داد آنالی 

 کنمااااا

 که باال سالن  رفتم و برداشتم شونمو و آرایش لوازم لباسمو

 ...داشت بزرگتر آینه یک و بزرگ میز یک

 .شدن می آماده جلوش داشتن آنالی و دیانا

 من ماشین با ، نمیدونم:گفتم و میز رو گذاشتم هامو وسیه 

 . بزنم بنزینم ک بریم

 ...کردن موافقت اونام

 ...ریختم پشتم صاف و بستم اسبی دم کردم شونه موهامو

 من سبزس، آنالی ولی داریم صافی و سفید پوست دیانا و من

 ️میزنم جوش چون کنم نمی استفاده پودد کرم از زیاد
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 ای قهوه مانتوی... ای قهوه و کرم دورنگه رژ با زدم ریمل یه

 پوشیدم داشت طالیی طرح کمرم و هام شونه روی که سوخته

 کردم پام سوختمم ای قهوه کفشای و کرم شال و شلوار با

 . زدم ادکلن خودم به برداشتمو و طالییمم دستی کیف

 سفید تیپ هم دیانا و بود زده مشکی ای سرمه تیپ آنالی

 . مشکی

 یک پارکینگ تو.پارکینگ تو رفتیم شدیمو آسانسور سوار

 یک.کرد جلب توجهمو ماشین

 اه!تمیز؟ انقدر ماشین.ایش.میزد برق تمیزی از که سفید 

 BMW 528i شدم سفیدم 206 سوار.اه

 سورمه دیانا مال و سفید من مال داشتیم 206 تامون سه ماهر

 آلبالویی آنالی مال و ای

 افتادیم راه فروشی بستنی سمت به

 بود تمیز قدر چه اه اه:دیانا
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 باغ وارد باهم کردمو پارک ماشینو. خندیدم تامون هرسه

 میزو که بود شکالت باغ فروشی بستنی اسم.شدیم شکالت

 . بود شده چیده قشنگ خیلی.بود باغ یه داخل صندلیاش

 شه پارک ما ماشین کنار ماشینی هر مگه ببینم کنین صبر:آنالی

 نمیشه؟ رویمون روبه واحد مال

 شود چه جان جان:گفتم خندیدمو شیطانی من

 ندیدم ماشینم کنار ماشینی من اما:دیانا

  بود3مزدا یه من ماشین کنار ولی:انالی

 دارید؟ میل چی.اومدید خوش:اومد گارسون موقع همون

 من  :What?(چی؟)

 دارم کرم من که فهمیدن و کردند نگاه من به دیانا و آنالی

 ها؟:گارسون

 excuse me(  کنیم صحبت فارسی نمیتونیم ما ببخشید مارو)

we can't espeak pershian دیانا : 

 میام نمنه؟؟االن:گارسون
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  خونه بیاید پیاده باید بخندید:گفتم من رفت گارسون تا

 دادن تکون سرشونو اونام

 طرفمون اومد است دورگه بود معلوم که پسری یه موقع همون

 که من گرفت؟ جدی چرا این خوردم چی یه من.سیدزهرا یاجد

 نیستم فول انگلیسی

 : پسره can i help you!?( بکنم کمکی میتونم)

 !کنید؟ صحبت فارسی نمیتونید شما:من

 نمیتونید شما گفتن من به:گفت کرد نگامون تعجب با پسره

  کنید صحبت فارسی

 شده اشتباه: گفتم و زدم کشیا پسر لبخند اون از من

 کنم صحبت انگلیسی ادم عین نمیتونم که من) گفتم دلم تو

 (میکنم در قمپوز میکنم غلط

 : گفت و میکرد نگا لبخندم به داشت منگ پسره

 میشم خوشحال ندارم زیادی دوست و اومدم ایران به تازه من

  بشیم دوست باهم
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  گرفت سمتم به کارتیو یه بعد

 :گفت و گرفتم ازش کارتو زدمو پوزخند دلم تو

 مخصوص خامه شکالت تا سه:من

 کرد نگام گیج پسره

 داریم میل مخصوص خامه شکالت تا سه ما:من

 خدمتتون میارن االن چشم:پسره

  رفت بعدم

  میخندید من به دیاناداشت کردم نگاه ها بچه به

 به داره تعجب با دیدم که کردم نگاه انالی بهBMWنیست؟  

  همون این میگه و میکنه نگاه پشتم

 کردم نگاه پشتم به سرعت با

  کلش تو خوابودنم یدونه و آنالی سمت برگشتم سریع

 وحشی چته: کرد نگااه من به و ترسید

 بود سفید اون مشکیه این شنقل:من
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 که نکردم دقت من خب:آنالی

  کردیم نگاه انالی به دوباره کردیمو هم به نگاه یه دیانا و من

 خنده زیر زدیم باهم بعد

  چیه؟ شنقل:گفت هاش خنده میون دیانا

  که ایه پرنده شنقل:گفتم دادمو تکیه صندلیم به من

 بود چی رفت یادم عه

 اسکلی یه خودت باباتو:دیانا

 کنم حساب رفتم من خندیدمو تامون سه هر

  راننده همون دیدم کردم که حسابBMW من به زده زل

 گوشه که زدم کش پسر لبخند یه و زدم زل چشاش تو برادر 

 هنگ پسره که کردم چپ چشامو موقع همون رفت باال لبش

 کرد

  خخخخخخ نبود خودش تو اصن
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 حرکت خاطر به داشتن همینجوری که دخترا پیش رفتم

 امیدو از محشری تو اهنگ راه توی. میخندیدن من ماهرانه

 .گذاشتم

 :میخوندم میدادمو غر داشتم تنگی اون به جا توی

 افسونگرم یک من سررررررم همه از محشرم من اره

 چییییییی چی نمیدونم با

  میزدن دست میدادنو غر میخندیدنو هم ها بچه

 نفهمیدم اصن خوابیدم اتاق تو رفتم مستقیم خونه به رسیدیم

 شد چی

*** 

 :بعد روز صبح

 پاشو

 شدم کر عوضی برواونور گوشم کنار از گمشو زهرمار:من

 کر باید قبل های بیداد دادو با کرشی میخواستی اگه تو:دیانا

 میشدی
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 : گفتم بهش و رفتم بهش ای غره چشم

 نمیشه ادم آمازونی وحشی

 اتاق از ضروری عملیات انجام طی و دستشویی رفتم

  بیرون زدم(دستشویی)مطالعه

  میخونه تو اون درساشو دیانا اینکه خاطر به مطالعه اتاق میگم

 هاهاهاها

 راه پوشیدمو شرکتو مخصوص لباس خوردمو صبحونه رفتم

 شرکت طرف به افتادم

  همون ماشینم سمت رفتم BMW بود شده پارک ماشینم کنار 

 چپ چشامو اخرشم درآوردم شکلک اطفارو ادا کلی واسش

 چراغش یهو که برم ماشینم طرف به خواستم و واسش کردم

  شد روشن

 شد رد ازکنارم افتادو راه ماشین کشیدم ای خفه جیغ

  ها امازاده اکثر یا
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 اصال بود دودی هاش شیشه انقدر لعنتی بوده توش کسی یعنی

  نبود معلوم داخل

 کنم چیکار حاال رفت ابروم️ااااااااا

 بوده کی انگار چیشششش کن ولش اه

 شرکت رفتم ماشینمو سمت رفتم

 مبال رو هالک خونه اومدم که بود زیاد کارام انقدر شرکت تو

 کشیدم دراز

  اوردو خنکی شربت برام آنالی

 نباشی خسته: گفت

 رفت آبروم امروز انالی وای مرسی:من

 کردی؟ چیکار باز:دیانا

 شد چی که کردم تعریف واسشون

 غره چشم هی من و خندیدن به کردن شروع شنیدن تا ها بچه

 میرفتم
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 بودید من جای آدمو؟اگه میکنین درک یکم کوفت:من

 نمیخندیدی

 رفتمو ای غره چشم رفته ابروت مهمه تو واسه که چقدرم:دیانا

 خوابیدم همونجا گرفتم

 کردم باز چشمامو گوشیم زنگ صدای با

MAMANبود نوشته روش   

 !الو:دادم جواب

 عزیزم سالم:مامان

 !بامنه؟️

 آتاناز منمااااا مامان: من

 کردم فکر پووووف تویی عه: گفت بعد کرد مکث یکم مامان

 چیششششش باباته

 نشو مزاحمم برو

  مامان دارم دوست منم:من

 وظیفته:مامان
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 بلللله️

 خخخخ رفتم کی به من بگو کرد قطع خدافظی بی مامان

  میکنه نگاه بهم باز نیش با داره دیانا دیدم

 در و دستشویی سمت رفتم برداشتمو گوشیشو پریدم سریع

 کردم قفل رو دستشویی

 درو کن باز من بارم یه این گرفتی تو بار چندین عوضی:دیانا

 میدونی منو رمز مگه تو اصن

  میفهمی عکسو کردم پاک وقتی:من

 هاهاهاها

 گرفته عکس من از خواب تو اومده ترییت بی دیانای

 کردم باز درو کردمو پاک عکسو زدمو رمزشو

 خخخخخخ همانا دیانا کردن رم همانا شدن باز در

 درست ساالد رو تمرکزش انالی پیش رفتم بهشو دادم گوشیو

 میکنه فکر داره احتماال بود کردن

  بیاد گفتم دیانا به
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 !چیه؟ گفت اومدو

 گفتم گوشش تو ارو نقشمو منم

  کردم نگاه دیانا وبه نشستمو انالی صندلی کنار فاصله با رفتم

  میگرفت فیلم داشت دیانا

 زدم ضربه آنالی صندلی به سرعت با و باال اوردم پاهامو دوتا

 با و شد خالی آنالی زیر و طرف اون شد شوت انالی صندلی

 تو و بود دستش تو کاهو و چاقو دوقیقه تا زمین رو افتاد پشت

  خنده از بودیم کرده ضعف دیانا منو بود شک

 کردنمون دنبال کرد شروع شده چی شد متوجه تازه که انالی

 با رسیدیم که حال های پله به میگرفت فیلم داشت هنوز دیانا

 اومد صورت با و نبود حواسش انالی ولی پایین رفتیم سرعت

  بود عالی خداااا وای میگرفتم گاز زمینو داشتم رسما من زمین

 همونجوری هم ما رفت ما به غلیظی غره چشم شدو بلند آنالی

 میگرفتیم گاز دیوارو درو داشتم

 بودیم هم انالی تالفی منتظر البته
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. انالی پیش رفتیم دیدن فیلمو دوباره و خندیدن کلی از بعد

 خوردیم شام ما بودو چیده میزو

 نکنه بیابون گرگ نصیب خدا که کرد ما با کاری ولی

 قرص غذامون توی خانم انالی که شدیم متوجه شام از بعد

 ریخته آور اسهال

 منم شد ساکن دستشویی تو رفت کرد جمع بساطشو که دیانا

  نمیومدم بیرون دستشویی از

 خوابیدیم رفتیم و شدیم بهتر زهرمار و کوفت کلی با شب اخر

 رکیک های فحش به رو آنالی هیکل که نماند ناگفته البته

 بستیم

 رفتم پایین سمت به سریع.پریدم خواب از جیغ صدای با صبح

 میکرد نگام طلبکارانه که دیدم رو آنالی

  میکشی؟ جیغ چرا شده؟ چی چیه؟: من
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 هم تانک توپو با که کنم؟تورو چیکار شما دست از من: آنالی

 تو میره میکنی بیدار که رو دیانا اون کرد بیدار نمیشه

  شما به بگم چی...میخوابه دستشویی

 نفهمیدم اصال.دستشویی سمت رفتم گفتمو لب زیر بابایی برو

 نشسته که دیدم دیانارو️کردم باز رو دستشویی در.گفت چی

 کردم باز درو من تا و بود برده خوابش عملیات انجام درحین و

 انالی میخندیدم بلند بلند.افتاد پشت از زدو جیغ پریدو خواب از

 اون تو رو دیانا وقتی خبره چه ببینه تا اومد من خنده صدای با

 خندیدن بلند بلند کرد شروع اونم دید حالت

 در پشت همونجا.هم به کوبید درو اومد شدو بلند عصبی دیانا

 برم باال تا نداشتم حال بیاد تا بودم منتظر و نشستم

 با من بیرونو اومد میومد در پشت از دیانا دادنای فحش صدای

 به کردم شروع افتادمو قبلی صحنه یاد دوباره قیافش دیدن

 بهش ای غره چشم.بود خوشگل لگد یه جوابم که خندیدن

 دیدم بیرون اومدم دستشویی از. دستشویی تو رفتم رفتمو

 نبود انالی جز کسی اشپزخونه تو رفتم نیست دیانا
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 کوش؟ دیانا:من

 نمیدونم: انالی

 بی!خوردی؟ صبحونتو دستشویی تو باز تو دیانا:زدم داد من

 تربیت

 نگاه دیانا به عصبانیت با کلم پس زد محکم یکی موقعه همون

  میزنه قرمزی به چشماش دیدم که کردم

  آمازونی نکبت:من

  ️،میمونن ببند:دیانا

 نیش با منم نداشت بر ازم چشم دیانا خوردن صبحونه اخر تا

 خوردم صبحونمو باز

 شد ای قهوه!میرینی؟ بدبخت این به چقد دیگه بسه بابا: انالی

  نباشی تنها میخوام بده:من

 و شد خم فهمیدسریع  که بعدش ولی گفتم نفهمیدچی اول

 دادم جاخالی که من سمت کرد پرت روفرشیشو

 هاهاهاا بده فحش یا بخنده نمیدونست دیانا
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 .شرکت سمت رفتم کردمو عوض لباسمو اتاقمو تو رفتم

 و رفتم ای غره چشم بهش و کردم نگاه ماشین به پارکینگ تو

 افتادم راه

***** 

 !اینجا؟ میگه چی لعنتی این

 پارکینگ روی روبه ماشین یه. شدم پیاده ماشین از.بابا ای

 بود کرده پارک

 ایششششش هست وه ام بی همون که این

 شاید که کردم نگاه در به ماشینو کاپوت رو نشستم دقیقه ده

 نیومد هیشکی نه ولی ببره ماشینو بیاد یکی

 پامو شد خورد پام که زدم ضربه ماشین الستیک به عصبی

 داشتم خوردو پیچ پام دفعه یه پریدم پایین باال گرفتمو

 نه ولی نیوفتم که بگیره منو میاد یکی االن کردم فکر میوفتادم

  نداریم شانسا این از ما
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 قصد ولی شد جمع چشام تو اشک درد از زمین خوردم محکم

  کنم گریه نداشتم

 بلند آژیرش صدای من ی ضربه از بعد که ماشین صدای یهو

  شد ساکت بود شده

 مشکی ورنی کفش یه جلوم که شم بلند خواستم بدبختی با

 جووونز دیدم

 بود دوخت خوش خیلی که مشکی کتان شلوار

 سر و جیبش سر که مشکی پیراهن پیراهنی چه برادر واو

 چه لبایی چه تهریشو جان جان باالتر رفتم بود سفید آستینش

 چه دماغی

  چه

  چشمایی چه من خدای وای

 سیاهی تو انگار.شدم سیاهش چشمای محو دقیقه چند واسه

 .شدم گم چشماش

 داره چشمایی چه لعنتی گرفتم ازش چشامو سریع
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 خخخخخ جان جان

 !ماشینم؟ به زدین شما:برادر

 اره:من

 چی؟ برای بپرسم میتونم اونوقت:برادر

 نه:من

 بله؟:برادر

 نعله پات دستو چهار

 چی برای بپرسین نمیتونین:من

 کردخخخخخ نگام ها افتاده عقب این عین

 جنابعالی تا وایسادم اینجا ساعته نیم محترم اقای: من

 میتونه بیشعور آدم یه فقط. بردارید ماشینتونو بیارید تشریف

 کنه پارک مردم پارکینگ جلوی ماشینشو

 خوری سوپ کاسه قد شد چشاش

 خودمه پارکینگ:برادر
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 !داری؟ تشریف اسکول یعنی کردم نگاش جوری یه

 !اسکله؟:گفتم آروم

 بله؟:برادر

 دیگه خستم کافی اندازه به خودم من محترم اقای ببینید:من

 جلوی ماشینتونو چرا که کنم کل کل شما با ندارم جون

 !ماشینتونو؟ بردارید میشه. میکنید پارک پارکینگ

 به نیاز لگن این اخه:گفت و انداخت ماشینم به نگاه یه برادر

 داره پارکینگ

 خیلی شدم ناراحت خیلی

 ...  بابا کن جمع:  گفتم ماشینشو به زدم زل 

 سوارم گاری توعه از بهتر:گفتم کردمو اشاره ماشینش به

 عزیزم ماشین سمت رفتم بعد

 نگاه خالیم جای به داشت همونجوری کردم نگاه برادر به

 میکرد

 ...تأثیر جونم
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  خونه تو رفتم من و برداشت ماشینشو

 !گرفتی؟ شماره گفتین؟ چی شد؟ چی:آنالی

 نه: خستگی با من

 داد تکون تاسف معنی به سرشو و انداخت بهم نگاه یه

 دیدتمون پنجره از میدونستم

 ... خوابیدم که نکشید ثانیه به انداختم مبل رو خودمو

  شدم بیدار در زنگ صدای با صبح

 داداشمه فهمیدم کفشاش از کردم باز درو

 روبه واحد در موقع همون کردم بغلش پریدم کردمو باز چشامو

 شده تنگ داداشیم واسه دلم نکردم توجه ولی شد باز رویمون

 بود

 ما به داره برادر  دیدم کردم نگاش شنیدم پوزخندشو صدای

 پشتشو برگشت اتاراد بیرون اومدم اتاراد بغل از میکنه نگاه

 تویی پندار:گفت کردو فکر یکم کرد نگاه

 !تویی؟ اتاراد:گفت پنداره اسمش فهمیدم تازه که برادر
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 !تویی؟ اتاراد

 !میشناسن؟ همدیگرو چی؟یعنی یعنی

  کردن بغل مردونه همدیگرو پندار و اتاراد

 میومد در کاسه از داشت چشام

 میاد در داره هم دیانا و آنالی چشای شدم متوجه

 !اینایی؟ خواهرم ی همسایه تو یعنی پندار:اتاراد

 توعه خواهر نمیدونستم من: پندار

 !بخوام؟ ازت چیزی یه میشه پندار راستش: اتاراد

 نگاشون داشتیم محله فضوالی این عین دیانا و آنالی منو

 :گفت کردو نگاه ما به برگشت اتاراد که میکردیم

 .میام من داخل برید

 . دیگه بگو همینجا کردی غلط:من

  پندار که باال انداخت ابرو برام اتاراد

  داخل بریم بیا داداش: گفت
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 نــــــــــــــــــه: دیانا و آنالی و من

 بگو همینجا: من

  پندار خونه سمت به رفتن خندیدو شیطانی اتاراد

 شده بسته در به غلیظ غریه چشم یه بودم شده قرمز حرص از

  رفتم روم به رو

 شدم اتاراد منتظر نشستمو صندلی رو حرص با

***** 

 بهش گفتی چی:من

 خانم فضول نمیگم:اتاراد

 میپرسم خودش از باشه: گفتم زدمو نیشخند یه من

 .نگه تو به اصال که گفتم بهش اتفاقا: گفت خندیدو بلند

 بود جلو هیچ دو االن بود کرده تربیت گاو اگه مامان: من

 جوابی که بود این ی دهنده نشون که کرد نگام عصبانیت با

 نکرده پیدا
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 از نمیره یادم وقت هیچ: گفت که میکردم نگاش شیطانی

 اون با سریع. توچه به میگفتم بهت.بود دراز زبونت بچگی

 تون تو سلت:میگفتی کنه صحبت درست نمیتونست که زبونی

 زبونت حریف هم موقع اون(بچه  نشیمنگاهه تو سرت)بسه

 .نمیشدم

 داد تکون بود تأسف معنی به که داد تکون سری بعدم

 خندیدم چهارتامون هر

 . رفت اتاراد کل کل حرفو کلی از بعد

  کردن درست ناهار کردیم شروع ماهم

 سر رفتم ناهار بعد و کردم درست خوشمزه پلوی عدس یک

 .درساشون سر رفتن هم آنالی و دیانا و شرکت کارهای

 . کردم نگاه دیواری ساعت به کردمو بلند سرمو

  دقیقه 5:43:ساعت

 .آنالی اتاق سمت رفتم و بستم تاپمو لپ در.کردم کار چقدر واو
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 جمع کتاباشو داشت داخل رفتم انالی صدای با که زدم در

  نباشی خسته: گفتم که میکرد

 همینطور هم تو:آنالی

 بگم بهت میخواستم چیز یه:من

 میشنوم:گفت و روم به رو نشست اومد جدیم دید وقتی انالی

 ️رفت یادم ولی:من

 حسابی صورتم تو خورد که کرد پرت سمت به بالشتشو آنالی

  هم جون به افتادیم و برداشتم بالشتو همون شدمو عصبی

 بالشت تا 20،10 میکردی نگاه سقف به بود داخلی جنگ پا یه

 خخخخ میشد پرت

 تو خورد بالشت یه که اتاق داخل اومد دیانا موقع همون

  صورتش

 بالشت دوتا یهو که  کردیم نگاه دیانا به سکوت با آنالی منو

 سرعت با من جونمون به افتاد توانش آخرین با و برداشت

 دید منو دیانا وقتی کردم فرار تخت پشت از و تخت رو رفتم
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 جیغ ترسیدم واقعا لحظه یه جونم به افتاد میرم در دارم که

 که خوردم سکندری باریم چند پایین رفتم ها پله از کشون

 آب لیوان یه سریع و اشپزخونه سمت رفتم مردم کنترل خودمو

 کردم خالی روش اومد دیانا تا لیوان تو ریختم سرد

 رفتم در کردمو استفاده فرصت از که بود شک تو دقیقه دو 

 که کشیدن جیغ کرد شروع اونم شده چی فهمید که انالی

 اومد بود اب پر توش که نوشابه بتری یه با دیانا موقع همون

  کشیدن جیغ به کردیم شروع.

 جیغ میکنم جهنم برات زندگیو بیای من نزدیک:من

  اونـــــــــــــــــــــور بــــرو:زدم

 که کردم فرار دیوار کنار از میشد نزدیک قرمز چشمای با دیانا

 یه و اشپزخونه تو رفتم سریع زدم جیغ بلند کرد یخ پشتم

  کردم یخ اب پر توشو و برداشتم دیگه بتری

 هم انالی و بود رسیده هم انالی حساب که دیانا سمت رفتم

 با بکنه منو کار میخواست کنم فکر اشپزخونه سمت رفت

 و زدن جیغ به کردیم شروع هردو دیانا سمت رفتم عصبانیت
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 شدیم خیس باهم هردوتامون موقع همون. هم رو ریختن اب

 به افتادیم میکردم نگامون شیطانی لبخند با انالی که دیدم که

 میکوبید در به میزدو خونرو زنگ تند تند یکی که همدیگه جون

  کردیم نگاه هم به ترس با

 پوشیدمشون در دم تا و برداشتم شال یه مانتو یه رفتم سریع

 نفر یه  و میکوبه در به داره پندار دیدم کردم نگاه چشمی به

 چشه؟ این پشتش دیگه

 !چشه؟ این

 یکم و نگرانی توش که چشمایی با که کردم باز درو سریع

 کردم نگاه میزد موج عصبانیت

 !بخوره؟ جیغامون جیخ خاطر به مارو نیاد

  سرم بر خاک وای

 شده؟ چی:پندار

 !شده؟ چی چی:من

 !میزدین؟ جیغ چرا:پندار
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 نمیزنیم جیغ دیگه:من

 اومده دزد کردم فکر دیونه:پندار

 ولی خنده از نشم منفجر که گرفتم دهنمو جلوی محکم

 شده قرمز صورتم میدونستم

 باعث ببخشید نه: گفتم و گرفتم خودمو جلوی سختی به

 فعال متشکرم شدم نگرانیتون

  شدم منفجر بستم که درو

  بخند کی نخند حاال

 بود گرم اب پره که وانی توی و حموم رفتم خندیدن کلی بعد

 خخخخ برد خوابم نکشید ثانیه به که کشیدم دراز

 کردم باز چشامو در صدای با

  مردی؟ نکبت: انالی

  بمیرم تا نرقصیدم تو قبر سر هنوز شرمنده:من

 فهمیدم جیغش صدای با چون دادم حرصش که بود معلوم

 خخخخخخ
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  بگم بهت تا بیرون بیا:آنالی

 بود ترسناک انالی های تهدید

 واقعا که میکرد کارایی یه ولی بود ارومتر یکم دیانا منو از شاید

 بود بعید ازش

  بیرون اومدم گرفتمو دوش

 اومدم حال سر چقدر اخیشششششش

 ایون تو رفت و کردم درست چایی خودم واسه و پایین رفتم

 ماه یه.آذر ماه تو بودیم پاییز فصل تو. میومد بارون داشت

 به️. بباره برف اگه البته. دارم دوست برف خیلی.زمستونه دیگه

 رویی روبه دیوار اندازه به که بزرگ عکس یه کردم نگاه پشتم

 .بود زرشکیمون های مبل

 .بودیم عکس تو تامون هرسه

 آنالی.بود ومشکی کرم و زرشکی شده استفاده های تم رنگ

 پرستیژ با و بود ریخته ورش یه بودو گذاشته باز موهاشو

 پشتش دیانا.بود نشسته رنگ زرشکی راحتی مبل روی خاصی
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 به من و میکرد نگاه دوربین به رخ نیم حالت به و بود وایساده

 به رخ نیم حالت به بودمو داده تکیه راستشون سمت دیوار

 کت و بود باز موهامون تامون هرسه.میکردم نگاه دوربین

  بودیم پوشیده مشکی بلند پاشنه کفش و زرشکی شلوار

 هیچی و باهمیم ما ساله چندین.زدم عکس به لبخند یه

 .کنه جدا مارو نتونسته

 : گفتم انالی به بودم بچه یادمه

 تا وایسیم بهشته تو که سیب درخت کنار بریم مردیم اگه آنالی

 خخخخ باشیم باهم بازم

 کردم فکر گذشت بدی و خوشی با که سالی چند این به

 همیشه حالت به خوش: میگفتن بهم دوستام از کدوم هر

 که بود این آرزوهام از یکی. میخندونی همرو و شادی

 شاد من کنار باشن داشته ناراحتی هرچقدر کسام عزیزترین

 غمگین منه کنار که رو کسی ندیدم تاحاال خداروشکر.باشن

 .میکنم تغذیه دیگران ی خنده از من انگار.باشه
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 یه بهش منم.زد مهربون لبخند یه نشستو کنارم اومد دیانا

 ! میخوای؟ چی باز:گفتم زدمو مهربون لبخند

 عوضیه: گفت و رفت غره چشم و شد جمع لبخندش سریع

  باهوش

 کردم نگاه بهش منتظر زدمو پوزخند یه

 بریم؟...... رستورانه شام گذاشتم قرار ها بچه با:دیانا

 باشه:من

 .حله آنالـــــــــــــی: زد داد شدو بلند سریع

 تیپ.شدم حاضر رفتم شستمو لیوانمو رفتم دادمو تکون سرمو

 ریختم صاف موهامو زدمو وریمل قرمز رژ یه زدمو لیمویی سفید

 ها بچه منتظر در دم و پوشیدم سفیدمو لیمویی کفش پشتمو

 تیپ هم دیانا. واو مشکی سفید تیپ. پایین اومد انالی. شدم

  بود زده ای سرمه سفید

 .نبود پندار ماشین. پارکینگ تو رفتیم برداشتمو سویچو

 یوهاهاها جــهــندم
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 رو لیتو بهزاد اهنگ راه تو افتادم راه شدمو ماشین سوار

 میکردم مچاله صورتمو هی منم.میخوند بلند بلند دیانا.گذاشتم

 زدم استپ قرمز چراغ به رسیدیم تا.زدی هم به حالمو مثال که

 ای غره چشم.نکنیم خسته بهزادو بخون تو:گفتم دیانا به رو و

 مزه بی:گفت و شد نصیبم خوشگل

 هستی:من

 دیانا رسیدیم وقتی شد خندیدنم باعث که کشید جیغ دیانا

 پارک ماشینو.شد پیاده خندیدو هم آنالی شد پیاده تر سریع

 وارد وقتی.بود شیک چقدر.رستوران داخل رفتیم باهم کردمو

 به!هست؟ جا همه چرا این اخه.دیدم پندارو نحس قیاقه شدیم

 بود تمیز و خالی که کردم نگاه میزشون

 نخوردن شام هنوز شت

 به یکم نشستیم وقتی.نبینتم تا سمت اون کردم صورتمو کل

 توام با هووووی:پارمیس. داشتیم دید همدیگه

 هان؟:من

 دارن سالم خوبن هم خانواده مرسی سالم:پارمیس
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 موجبات که ممنونم ممنونم ها ها ها ها:گفتم کردمو نگاه بهش

 .ممنونم کردی فراهم مارو شادی و خنده

 نفهمیدم انگار اصال کردمو نگاه شادی به سریع شادی گفتم

 تانیا پارمیسو و منو.کردیم بغل همدیگرو پریدیم باهم کجام

 شدیم جدا هم از بعدش که بودیم راهنمایی دوران دوستای

 واسه بود دورانی اصن.بودیم باهم هم هنرستان شادی منو ولی

 اتاق یه و میذاشتن احترام بهمون خیلی هنرستان تو.خودش

 بودن داده همون به آموزش و خوندن درس برای مخصوص

 خخخخخخ مدیر اتاق میگفتن بهش  چرا نمیدونم ولی

 امکان شادی منو.پریدیم پایین باال کردمو بغل محکم شادیو

 خخخخ باشیم اروم جا یه باهم نداشت

 کنار نشوندم شادیو اونورو کردم شوت صندلیم کنار از رو آنالی

 یکی که میکردیم نگاه هم به شیطانی هردوتامون. خودم

 شد عرض سالم:گفت

 کردم نگاه صدا صاحب به برگشتم

 تانیاااااااااااا:من
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  کردم روبوسی باهاش بلندشدمو

 بود شده تنگ همشون برای دلم

 تیله جفت یه به خورد چشم که خندیدیم و گفتیم باهم کلی

  مشکی

 گم سیاهیش تو میکنم نگاش هروقت ولی چرا نمیدونم که

 میشم

 به.میکنه نگاش داره پارمیس دیدم که گرفتم ازش چشامو

 سمتمو برگشت.نگفتم هیچی بهش و زدمو زل پارمیس

 میبندم شرط:گفت

 نمیتونی:من

 میبندم شرط گفتم:پارمیس

 طرف.کن عوض رو سوژه:کردم نگاه بهش زدمو پوزخند

 همسایمه

 شت:پارمیس

 !کیه؟ سر شرط:شادی
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 منو.کرد نگاه پندار به شادی که کردم نگاه شادی چشمای به

 هیچکس با که کاری بزنیم حرف میتونستیم هم چشمی شادی

 بکنیم نمیتونیم

 برداشتی دهن از تر گنده لقمه:گفت پارمیس به رو شادی

 بدم نشون بهت میتونم: پارمیس

 نمیفهمی چرا همسایمه طرف میگم:من

 میگی راست بدونم کحا از:پارمیس

 کاری یه باید فهمید دیانا. کردم نگاه دیانا به گرفتمو از نگامو

 .بکنه

 اتاراده دوست بلکه همسایه تنها نه:دیانا

 میشه که کنم ثابت شادی یه میخوام من ولی:پارمیس

 نظر در رو سوژه یه میدیدم همو موقع هر پارمیس منو

 بزنیم مخشو میتونیم که میبستیم شرط سرش و میگرفتیم

 میکردیم پرداخت باالیی خرج باید نمیتونستیم اگه

 کرد انتخاب پندارو پارمیس اینبار اما
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 بیخیال اوکی:گفت پارمیس

 اومده دفعه همون و یکیشون بودن نفر سه. کردم نگاه بهشون

 دیدم خونه دم بود

 بزرگتره ازشون میخورد بهش ندیدم اصال رو یکی اون

 و خوردیم شاممونو شادی و خنده کلی با شدمو بیخیال

 خونه برگشتیم

 بود بسته چشام شدم پیاده ماشین از وقتی

 ...یهو که بود خواب منگ ولی میشنیدم صداهایی

  محکم چیز به خوردم

 در این به لعنت

 شنیدم اخی صدای ولی کنم باز درو که دادم هلش محکم

 نبود در کنم فکر وییییییی

  دیدم زمین پخش رو انالی کردم باز چشامو

 آسانسور سمت رفتم شدمو رد کنارش از خندیدمو
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 خونه داخل رفتیم

  نداشتم سرکار فردا خوابیدم همونجا و مبل سمت رفتم

 شدم بیهوش و بستم چشامو

 

 :دیانا

 میکردم نگاه بود هلو از پر باغ یه ک اطرافم به و بودم نشسته

 تو انداخت خلت یه...نشست بغلم اومد بزرگ مگس یه که

 خورد بهم حالم اه بهم مالوندشون و دستاش

 نگاه نشستی علفی یابو مثه اینجاست هلو همه این:مگسه

 ...دیگه کن تور یکیشو برو میکنی؟

 استخدووس یا ️تامسون پرتقال قد شد چشام میگی و من

 میزنه؟ حرف مگسم مگه

 ک رفت بهم غره چشم یه نشستم همینجوری دید ک مگسه

 ...️دیگه برو یعنی
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 نظرمو یکیش...  هلوها سمت افتادم راه ، نمیگه بیراه دیدم منم

 یه منم زد بهم چشمکی یه که کردم نگاه بهش کرد جلب خیلی

 ...کهههه بچینمش تا کردم دراز دستمو اومدمو خرکی عشوه

 شد دیر دانشگاهت شووووو بیداااار دیااااااااناااااا:آنالی

 دیگه شو بیدار قطبی خرس هوووی:آتاناز

 شانس که موقعی کنیما تور هلو یه نمیزاری خوابم تو خدا ای

 ️آخه بودم گوری کدوم شده گور به گور من میکردی پخش

 انجام از بعد و دشوری رفتم میکردم زاری ناله که همینجوری

 ... شستم صورتمو و دست عملیات

 و میومد خوابم خیی چون و کردم باز کمدمو بیرون اومدم وقتی

 خیلیم که ای سرمه بلند مانتو یه همینجوری نداشتم حوصله

 دو موهای و اینه جلو رفتم و برداشتمو وایمیستاد بدنم تو خوب

 ... کردم سرم مشکیمو کراواتی مانتو پیچوندمو فرقمو طرف

 ...افتاد خودم به چشمم آینه تو که پایین برم اومدم

 !کوووو؟ شلوااارررم وااایی ای_
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 ایم سورمه کوله و کتونی و پوشیدم مشکیمو تنگ شلوار سریع

 تا چند همینجوری و برداشتم رو بود توش دانشگاه وسایل که

 پایین رفتم و توش ریختم موmp3 با آرایش لوازم

 خوابم خوب خوب جاهای به گذاشتید دفعه یه شما اگه اه_

 ️️برسم

 کردیم؟ بیدارت 18+ صحنه سر باز چیه:آتاناز

 ادامه عجز با و نخیییرررر: گفتم رفتمو بهش ای غره چشم

 ️میکردم تور هلو یه داشتم دادم

 بده ادامه دانشگاه تو خوابتو برو بیا:  گفت و خندید آنالی

 ،هعععییی آخه هلوعه شبیه کجاشون میمونا اون ، باو برو_

 دیگه شد دیرم رفتم من... خدا

  برو بخور رو لقمه یه این حداقل بیا: آنالی

 باششش: گفتم ️چرخوندمو کاسه دور چشامو

 کفشامو ، در دم دویدم سریع و خوردم لقمه یه زور به

 ... گوشم تو گذاشتم مو mp3 پوشیدمو
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    آهنگ زدم که رو پلی دکمهMuchacha loca... شد پخش

 به دادم تکیه سرمو باال بیاد آسانسور تا میومد خوابم که منم

 زدم چرت یه درو

 تا میومد باال جونش همیشه رسید زود چه ،آسانسور عهههه

 ...کنید نمی باور شما ندارم شانس میگم من هااا، برسه

 باال بلند خمیازه یه...  زدم پارکینگو دکمه و آسانسور تو رفتم

 تو که همینجور و آسانسور آینه به دادم تکیه سرمو کشیدمو

 میده فاازی چه میدادم تکون آهنگ با سرمم بودم چرت حالت

 ...ایستاد آسانسور کردم حس گذشت که ،یکم ️هوووهووووو

 ...کردم باز راستمو چشم الی

 ... خوشگلی آدیداس چه جااان

 ...میدااارمم دوست من که لیا شلوار این از عههه

 ، جاان جاان ، روووو بازوها وااای ️ پیرنو وای باالتر رفتم یکم

 ️ میشه تعبیر داره خوابم کنم فکر

 میبینم قشنگی هلوی یه بینم می چی دارم وااای ای
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 میدونم عزیزم؟ شده بشقاب چشمات چرا جون هلو عههه

 ...دیگه حد این در نه ولی خوشگلم

 سرمو داشتم این جلو من خدااااااا یاااااا ، اومدم خودم به یهو

 ...️رفتتتت آبرووم ننه وااااای ️میدادم؟ تکون

 ️ میشم محو افق تو و میکنم باز نیشمو مواقع این در معموال

 بای حالت به دستمو و کردم باز نیشمو کردم بهش نگاه یه

 ️️سالااممم: گفتم و باال بردم بای

 ...کردم فرار بود گرفته آسانسورو در که دستش اون زیر از بعد

 و شدم( باو میگم مو 206)عشقم سوار نیومده، خواب من به اه

 ... یونی سوووی به افتادم راه

 کچل این از تا اومدم که وایسا جونم مظفری استاد یووهووووو

 ️️کنم ترت

 ماشینو آینه و بغل زدم کنم آرایش رفت یادم راستی وااای ای

 رژ و ریمل یه بعد زدم آفتاب ضد کرم یه اول و پایین دادم

 ...افتادم راه سریع و گونه رژ یکم با زدم پررنگ صورتی
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 ...شدددد دییررم وااای وااای

 از بعد...  کالس سمت دویدم کردمو پارک ماشینمو سریع

  شدم وارد زدم در اینکه

  ️️همگیییی بر سالااام_

 خانم چنده ساعت: گفت و کرد نگام چپ چپ جون مظفری

 تهرانی؟

 که اصالش ولی ندارم خبر جدید قیمتای از استاد واال:من_

 بگید ؟ میخواید مدلی چه شما حاال ، تومنه 200 باالی همه

 ...میارم در قیمتشو براتون سریع خودم

 بسههه: گفت نبود گوجه ب شباهت بی که ای قیافه با مظفری

 ...خانم بنشینید بفرمایید ، دیگه

 گرفته کالسو وقت داشته نگه پا سر ساعت 5 منو واه واه واه

 بی چه مردم ، میزنه داد سرمم اونوقت بپرسه ساعت قیمت که

 ...شدن ادب
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 میکردن کنترل خودشونو داشتن که بچها سمت برگشتم

  کردم پیدا مریمو و نخندن

 مظفری نشستم اینکه از بعد...  بود گرفته جا برام جون اخ

 موقع بود سخت و مهم درسم چون...  دادن درس کرد شروع

 فدام من خوبیم دخمل چه ،اخی نمیکردم اذیت دادن درس

 الهییی بشن

 کردم خداحافظی مریم با سریع شد تموم کالس اینکه از بعد

 بخواابمممم فقط خونه برم میخواستم ماشینم سمت دویدم و

  دیدم رو مرسده که میرفتم داشتم

 تووو؟ چطوری خودم بنز مرسدس سالم بهههه،_

 بگی درست منو اسم بار یه شد اگه مرسدس کوفت:مرسده

 چه)دیگه برم باید دارم کار من ، میده حال بیشتر اینجوری_

 (اخه؟ خواب از تر مهم کاری

 نگو دانشگاه بچهای به فعال میگم چی ی ، دیانا وایسا:مرسده

 هستی؟ ، بندازم راه بالماسکه جشن یه میخوام دیگه ماه
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  بگم آتانازم و آنالی به بزار واال، نمدونم_

 زد چشمکم یه و بیای حتما کن سعی ولی باش:مرسده

 خدافظ باشه_

 عزیزم بای:مرسده

 نخوام من باو ، بگیره مهمونی میخواد خانوم قرتی باز هوووف

 اه ببینم کیو باید برم

 :آتاناز

 نیستاااا بدم:من

 نرفتیم جایی وقته خیلی بریم اره: آنالی

 مهمونی به میریم که میگم بهش پس باشه:دیانا

 بگیریم لباس بریم هست کی بپرس آره:من

 باوووش:دیانا

 .مرسده به زد زنگ دیانا
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 مهمونی نصف.پایه البته و بود ای بامزه و خوشگل دختر مرسده

 خاطر یه و آویزون بود دختری ولی میکنه جور اون مارو های

 میومد بدم ازش خصلتش این

 جوووونی مرسدس سالم:دیانا

_ 

 !کیه؟ دقیقاً مهمونیت.بیخی اینارو.توام حاال خب:دیانا

_ 

 دیگه ماه اها:دیانا

_ 

 .میایم اره:دیانا

_ 

 همراهیم ماخودمون نمیخواد همراه:دیانا

_ 

 شدی مزاحم خوب خیلی:دیانا

_ 

 کرد قطع بعدم.کم شرت:دیانا
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 دیگه ماه:دیانا

 دیگس ماه فردا پس اکسول:من

 !میگی؟ راس:دیانا

 امروز همین از پس:گفت من به رفتو غره چشم دیانا به آنالی

 لباس دنبال بریم

 بریم اره:من

 بریم دیگه ساعت یه پس:دیانا

 کردیم موافقت همگی

  اتاقم تو رفتم من و دادیم انجام کارامونو

 دیدم رو دیانا فیلم رفتم برداشتم گوشیمو

 افتاده مبل رو از سرشم خوابیده رومبل دیانا دیدم خونه اومدم

 یه اشپزخونه از رفتم اوردمو در لباسمو سریع بازه دهنش و

 گذاشتم قاشقو. دیانا پیش رفتم برداشتمو پالستیکی قاشق

 دسته یه درآوردمو کلیپس زیر از موهامو و بازش دهن داخل

 تنها.کردم نوازش رو دیانا دماغ باهاش گرفتمو دستم تو شو
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 انجام کارو این بازم.بود دماغش دادن تکون کرد که کاری

  درنیاورد دیگه دماغشو تو کرد انگشتشو که دادم

 ️. میگرفتم فیلم همینجوری و میگرفتم گاز زمینو داشتم

 دماغش تو رفت ته تا انگشتش که دستش زیر زدم محکم

 منه علضی: گفت و کرد نگاه من به و شد بلند جاش از سریع

  کدافت دلی ملض

 بود نیاورده در تودهنش از قاشقو هنوز

 .کرد پرت سمتم به کردو نگاه قاشق به

 خوابید دوباره گفتو لب زیر کثافط یه

 گرفتم فیلم ازش نمیدونه هنوز

  خخخ

 دم موهامو پوشیدمو بلند مشکی مانتوی یه کمدمو سمت رفتم

 کشوی توی از پوشیدمو مشکی جذب لی شلوار و بستم اسبی

 پوشیدم اوردمو در سفیدمو آدیداس کفش تختم

 شدم چه واو قرمز رژ با زدم ریمل یه کردمو سرم سفیدمو شال
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 توش ریختم وسایلمو برداشتمو سفیدمو کیف

 پایین رفتم

 بگیریم لباس کجا از اینکه درمورد باهم داشتن آنالی و دیانا

 زدند می حرف

 پیششون رفتم برداشتمو سویچمو

 بودن زده مشکی سفید تیپ اونام

 سمت رفتیم گذاشتمو رو جلیلی سامان بازنده اهنگ راه تو

 پاساژ

 پاساژ داخل رفتیم کردمو پارک ماشینو

 بود مانتو همش اول ی طبقه

 دوم طبقه رفتیم

 نکردیم پیدا قشنگی لباس گشتیم هرچی

 بود مضخرف جلفو واقعا لباسا

 نیومد خوشم اصال
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 لخت خیلی یا بود کوتاه خیلی یا

 داشت تری قشنگ های لباس سوم طبقه

 لباس یه یه خورد چشمم که میگشتیم داشتیم همینطور

 دخترونه مجلسی

 رنگ ای نقره کمربند یه کمرش دور که باز یقه و بود صورتی

 داشت قرار

 خوشگله چه خدا وای: آنالی.بود باز ولی بود خوشگل خیلی

 !چی؟ چی: دیانا

 کردم اشاره بودم کرده انتخاب که لباسی به من

 سلیقه خوش عوضی:دیانا

 مغازه داخل رفتیم

 .میخوام دوستم برای صورتیو لباس اون خانم سالم:دیانا

 صورتی؟ رنگ همون:گفت کردو نگاه من به خانم

  بله:من
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 میارم براتون دربیارید لباستونو تا شما: خانم

 !دربیارم؟ لباسمو چی یعنی. سرم بر خاک

 گفت؟ چی این. سرم بر خاک:گفت صورتشو تو زد محکم دیانا

 به کردیم شروع دیانا منو و پرو اتاق سمت داد هول منو انالی

 خندیدن

 اوردن لباسو برام دراوردم لباسمو وقتی

 درو دیانا.بود خوشگل واقعا کردم نگاه خودم به پوشیدمشو

 :گفت بازکردو

 بدم؟ شماره خانم جوووووونز

 نیست نیاز دارم:من

 میگی راس عه:دیانا

  میاد بهت خیلی.شومااااا خوشگلی چه جان جان:انالی

 میگم دارم جدی میاد بهت چقدر وای!چطوره؟:خانمه

 ولی قشنگه اره: من
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 میگیرم همینو کنین ولش هیچی

 .کردم حساب صندوقو دادم لباسو

 مغازه یه مغازه همون روی روبه دقیقا. بیرون اومدیم مغازه از

  ربع سه استین با داشت صورتی ماکسی لباس یه که بود

 میشد عالی دیانا واسه این

 رفت دیانا دیدم ولی چیه نظرش ببینم بگم دیانا به اومدم

 خخخخ مغازه همون داخل

 پوشید لباسو و پرو اتاق تو رفت سریع

 میومد بهش و بود خوشگل واقعا

 صلواااات ندزدن مارو مهمونی شب:من

 منو میفرسته صلوات داره هم سر پشت انالی دیدم برگشتم

 میگرفتیم گاز پرو اتاق در داشتیم دیانا

 خانم شمارو نبره باد: من

 بابا برو: انالی
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 و کردیم حساب کردو عوض لباسشو دیانا دادیمو تکون سری

 بیرون اومدیم

 آنالی وای

 لباست برای کردی صاف دهنمونو ببرن شورتو مرده

 بود خوشگل خیلی که گردنی دور نفتی ابی لباس یه انالی

 گرفت

 فروشی کفش سمت رفتیم همگی

 چون میشم عصبی شرایط این تو من و بود بزرگ خیلی وااااو

 یا!گفتم؟ درست.بدم تشخیص بهترین از و بهتر نمیتونم

 بدم تشخیص بهتر از بهترینو

 یه دیانا و خرید نفتی آبی دار ساق بلند پاشنه کفش یه انالی

 مشکی یکسره پاشنه کفش

 صورتی بلند پاشنه کفش یه من و

 فروشی ماسک مغازه سمت به رفتیم باهم
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 دیانا و ای نقره ماسک منم برداشت طالیی دستی ماسک انالی

 مشکی هم

 خوابیدم فقط و نفهمیدم هیچی خونه برگشتیم وقتی

**** 

 کنم باز چشمامو شد باعث افتاب

 فحش کشیده رو پرده که بیشعوری اون به چقدر میدونه خدا

 دادم

 دستشویی سمت رفتم شدمو بلند

 .بیرون اومد اتاقش از که دیدم رو انالی توراه

 کنم ییدارت بیام میخواستم شدی؟ بیدار هی:آنالی

 دستشویی رفتم بهش توجه بی

  اشپزخونه تو رفتم بیرونو اومدم کارها انجام از بعد

 بخیر صبح:دیانا

 انالی بخیر هم تو بخیر،صبح صبح:من
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 مرسی: انالی

 کنیم؟ چیکار و آرایشگاه خب:دیانا

 نمیدونم:من

 رفتیم می همیشه که جایی بریم:انالی

 بیخیال اینارو:دیانا

 کردم چیکار ببینید هی هی

 منتظریم:من

 پاکت تا2 با دقیقه چند بعد و بیرون رفت اشپزخونه از دیانا

  اومد

  من به داد هردوتاشو

 .... یکی اون ولی بود ما مال یکیش کردم بازشون

 نداشت اسمی یعنی.نبود کسی مال

 نمیفهمم و منظورت:من

  شیطونی یکم نیست بد:دیانا
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 !یکم؟: انالی

 منتظرم فهمید که کردم نگاه دیانا به لبخند با

 مینویسم جونمونو همسایه اسم خالی پاکت این رو ما:دیانا

 نمیشناسن مارو لنز و ماسک با حتما اونا

 ....پس

 جوووون رفیق بریم بزن: گفتم دادمو تکون سرمو

 

 

 بنداز سریع برو نیستن خونه االن اونا:دیانا

 باشه حواستون پس:من

 الی گذاشتم و پاکت و رویی به رو واحد در سمت رفتم سریع

  در

 بدووووو طبقه این میاد داره یکی خدا یا:دیانا

 بیرون به چشمی از و بستم سریع درو و خونه تو پریدم سریع

  کردم نگاه
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 خوند داخلشو برداشتو پاکتو داشت جذابی قیافه که یکیشون

 داخل رفت زدو لبخندی

 رفت بین از سریع ولی نشست لبم رو شیطانی لبخند

 طرف از نوشتی دیانا:گفتم و دیانا به کردم رو

 کــــــــــــــــی؟

 قدیمی دوست طرف از نوشتم:گفت خاروندو کلشو دیانا

 طرف کیه؟اومدیمو قدیمی دوست این بپرسم میتونم:من

 نداشت قدیمی دوست

 بیخی:دیانا

 

 

  بود 7 ساعت مهمونی شروع و بود مهمونی فردا

 و خندیدن کلی با شب اون داشتیم آرایشگاه وقت 3 ساعت ما

 گذروندیم چیزها جور این از

**** 
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 شیم؟ حاضر االن بریم:دیانا

 بود6 ساعت

  باشه: من

 رو تتلو امیر میکنیِ فکر چی به داری تو اهنگ رفتم سریع

 گذاشتم

 خوندن بلند بلند کردم شروع میشدم حاضر که همونطور و

 نمیشه 7 ساعت چرا میکنم فکر این به دارم:

 پیشت رفته االن از که دلم ببینمت تورو که

 داشتن که دیدم رو آنالی و دیانا یهو که میدادم قر همونجوریم

 کردند می نگاه بهم باز نیش با

  میخونم دارم اونا واسه کنید فکر اگه بیشعورید خیلی:من

 دادن تکون سر باز نیش با اونام

 شکل یه تامون سه هر موهای مدل کردم نگاه خودم به اینه تو

 بودیم کشیده سشوار اتوو فقط موهامونو تا سه هر بود

 بودم کرده روشن بلوطی رنگ موهامو پایین من ولی
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 بودم کرده فرق واقعا ای سرمه و طوسی لنز با

 رژگونه و ای نقره و مشکی سایه و خوشگل چشم خط یه

 پرنگ رژصورتی و صورتی

 بود گذاشته مشکی بگم بهتره یا تیره لنز ما برعکس انالی

 بود قرمز رژ صورتیو رژگونه و مشکی سایه مالیمش آرایش

  بود گذاشته طوسی ابی لنز دیانا

 رژگونه و مشکی چشم خط و صورتی سایه:  شامل آرایشش

 میشد رژصورتی و صورتی

  خودمون برای بودیم شده جیگری

 ها بچه حاضرید:من

 پایینو اومدن لبخند با ها بچه

 بــــــــــلـــــــــــــــــه:گفتن

 ...سوی به پیش پس

 

 مهمونی
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 :اهورا

 قبل روز

 شدم وارد بفرماییدش با و زدم رو صارمی اتاق در

 ،احوالت؟ بخیر رسیدن پسر ، بهه:صارمی

 بدم رو گزارشا اومدم جان صارمی مرسی_

 ماموریتتو، این ترکوندی شنیدم راسی ، ببینم بزار:صارمی

 ... بود خوب خیلی کارت

 شم مرخص میدید اجازه اگه نمیشه، شما کارای خوبی به_

 همرات به خدا پسرم برو:صارمی

 خدافظ_

 مرخصی هفته یه بودم ماموریت که ماه یه این بخاطر هووف

 تحویل گزارشامو اینکه واسه االنم کنم استراحت یکم گرفتم
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 داره هوامو هم همیشه و رییسمه ک صارمی پیش اومدم بدم

... 

 قرمز چراغ ،پشت خونه سمت افتادم راه و شدم ماشین سوار

 ... افتادم دیروز یاد که بودم

 صبحم موندم شب اینا مامان پیش رفتم ماموریتم از بعد

 چون)ببینم و پندار و آریا با مشترکم ی خونه برم میخواستم

 منتظر همینجوری ،(نبودم من کردن کشی اسباب که اونموقعی

 دیدم که تو برم کردم باز درو پایین رسید وقتی بودم آسانسور

 سرشو داره بسته چشمای با و گوششه تو هندزفری دختره یه

 تو لحظه چند نداشتم چیزیو همیچین توقع چون میده تکون

 پامو سرتا اینکه بعد و کرد وا چشاشو دختره تا موندم بهت

 و میکشه خجالت االن گفتم خیطه اوضاع فهمید کرد نظاره

 گفت باز نیشای با و داد تکون و باال برد دستاشو ولی میره

 بگم چی یه اومدم نمیشد بازتر این از چشام میگی منو سالاام،

 رفت و کرد فرار دستم زیر از که
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 ماشینمو رسیدم وقتی بود شده سبز چراغ اومدم که خودم به

 ، خورد زنگ گوشیم ک باال برم اومدم و پارکینگ تو گذاشتم

 eshqam بود نوشته

 جوون گیسو چطوری ، خودم عشق بر سالم بههه_

 کجایی؟ ، عزیزم سالم+

 خونه رسیدم االن همین_

 اینجا؟ میومدی نمیخریدی خونهرو این نمیشد:جون گیسو+

 کی هاان؟ بفهمم؟ کجا از من بکشونن چپ راه به رو تو فردا

 کردی تو بود کار اینم اخه برات؟ بپزه ناهار کی کنه؟ ارشادت

 پسر؟

 بچه دیگه که من ،  برم قربونت جونم گیسو عهههه:من_

 نخور حرصم ، نباش نگران تو میپزیم نوبتی ناهارم نیستم،

 باشه؟

 خودت مواظب ، ای بچه من برای باز بشه سالتم 100 تو+

 مادر باش
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 باری؟ کاری عزیزم، باشه_

 خدافظ ، ندارم کاری نه+

 خدافظ_

 و دادم تکون چپ و راست به و سرم مامان این دست از هییی

 ...زدم رو 13 طبقه و شدم آسانسور سوار

 سیزدهم طبقه:صداعه خوش خانوم

 که تو برم اومدم و در تو انداختم ،کلیدو شدم پیاده آسانسور از

 خورد پاکت یه به چشمم

 و کردم ،بازش س نامه دعوت فهمیدم داشتم که برش

 تو رفتم میخوندم که همینجوری

 بودی؟ کجا ، مشنگ سالم:آریا

 چ تو ب سالم،:گفتم بود نامه دعوت ب حواسم که همونجور

 گالبی

 بهشه حواست همه که دستت چیه اون:آریا

 بالماسکه جشن برای دعوتنامس یه_
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 هست؟ کی ، سالم:پندار

 طرف از نوشته گفتم خودم کنه سوال پندار اینکه قبل... فردا_

 قدیمی دوست یه

 بیخیال سرکاریه ، شمایید که من دوستای ترین قدیمی:پندار

 کسیو ما که باشه واقعیم اگه ، بیخی میگه راس:آریا

 اونجا نمیشناسیم

 آریا اقا بعدشم نوشت نمی آدرس بود الکی ، خنگینا هووف_

 بشناسه کسیو کسی نیس مهم بالماسکس جشن کن دقت

 واس یذره میریم ،  کافیه باشی داشته دعوتنامه که همین

 دخترا این عین دیگه نیاید چسی میگذرونیم خوش خودمون

 ...باشید پایه ،یکم

 نچ نچ نچ میکنی مخالفت الکی چرا پندار دیگه میگه راس:آریا

 حاال هست چند ساعت: گفت و کرد آریا نثار چپ چپ یه پندار

 میشه شروع 7 ساعت_

  میفتیم راه 6 پس:پندار
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  ایول:آریا و من

 دلم ، نکنه درد فرستاده رو دعوتنامه این هرکی دست واای

 میخواست مهمونی خیلی

 بچها با گذاشتم ترسناک فیلم یه و کردم عوض لباسامو رفتم

 ببینیم

 بخوریم بیار چیپسارو اون برو مسی هوی،آفتابه_

 نمیخورم چیپس من بیار پاشو خودت:آریا

 باش دیگه؟ نمیخوری_

 رو بردم برداشتم ماستم و کاسه یه تو ریختم رو چیپسا رفتم

 نشستم کاناپه

 میکنن نگام دارن دوتا این دیدم

 کار داشتنم چشم مردم مال به ، اونوره تلویزیون من عزیزان_

 ...نیس خوبی

 وحشی اورانگوتان عین دوتا اون زدم حرفو این که همین

 ️☹من خوشمزه زده فلک چیپسای سمت اوردن هجوم
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 ...شد چیپس بی پسرت که کجایی مامان

 :آتاناز

  شدیم  ماشین سوار

  ها بچه:دیانا

 !چیه؟: سمتش برگشتیم آنالی منو

 یعنی. نیست بغلیمون ماشین:گفت دادو قورت دهنشو اب دیانا

 از که ما.ما سمت برگشت ذوق با بعد نیست پندار ماشین

 با بودیم زدن جیغ اماده بودیمو بازکرده و دهنمون خوشحالی

 خندیدیم کشیدیمو جیغ تامون هرسه دیانا نگاه

 شـــــــــــــــود چه:گفتیم باهم

 افتادیم راه

 ها بچه گذاشتم رو المبادا اهنگ ضبطو سمت بردم دست

 میخوندیم هم با و میدادم قر فرمون پشت من و میرقصیدن

 مرسده ویالی در پشت رسیدیم

  ندیدم پندارو ماشین ولی میکردم نگاه اطراف به.
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 شناختش بشه که بودم کرده حفظ ماشینشو پالک من

 نبود ولی رفتم تر اونطرف یکم حتی نبود ولی

 یه موقع همون که باال انداختم بیخیالی نشونه به هامو شونه

 نگاه پشتمو. ویال داخل رفتیم سریع میومد خیابون ته از ماشین

 دیدم تاشونو هرسه کردم

 . باال رفتیم سریع اسطوخودووس یا

  آمدید خوش خیلی دخترا سالم: مرسده

 . کردم نگاه بود گرفته  دستشونشونه که کسی سمت به

 جون پیام من همراه اینم:مرسده

 بود دانشگاهیم هم. میشناختم پیامو

 . باحال و بود شوخی خیلی ادم

 آتاناز؟تویی؟:پیام

 اومدی خوش خیلی.نشناختمت دختر

  مرسی:من
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 کنیم عوض لباسامونو باال بریم گفت ما به مرسده

 گذاشتم ماسکو وقتی کردیم عوض لباسامونو و باال طبقه رفتیم

 نشناختم خودمو خودمم

 بود ما دوست که ایکبیری خانم یه شما خانم ببخشید:دیانا

 ندید؟

 رومه به رو دقیقا االن چرا:من

 بلندمو پاشنه کفش همین میگه شیطونه:گفت زیرلبی دیانا

  حلقشاااا تو بکنم

 شناخت نمیشد اصن.کردم نگاه انالی به

 پایین سمت افتادیم راه تامون هرسه

 من اخرسرم و آنالی بعدم و افتاد راه دیانا اول

 پایین میرفت حلزون مثل داشت عوضی دیانای

 ما سمت برگشت نگاها همه

 میکشه خجالت ادم واقعا.متنفرم قسمت این از
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 پندارو.بودن وایساده هم کنار که نفر سه به افتاد نگاهم

 همون که میخورد نوشیدنی داشت یکیشون. دادم تشخیص

 که زدم انالی به لگد یه.میکرد نگاه ما به داشت موندو وسط

 پایین سمت به افتاد راه سریعتر دیانا زدو دیانا به لگد یه انالی

 قبلی حالت به برگشت چی همه پله اخرین به رسید که پام

 میمیرم تشنگی از دارم وای نوشیدنیااا سمت رفتیم

 مرسده دیدم که کردم نگاه اطراف به برداشتمو پرتقال اب یه

 بازوی دور دستشو

 ما سمت میاد داره و بود کرده حلقه پندار

 مگه حاال کردن سرفه کردم شروع حلقم تو پرید پرتقال اب

 میشه؟ خوب

 گرفت اینو رفت ادد کرد ول پیامو عوضی نکبت:دیانا

 میزد محکم ولی میزد منم پشت به میزد حرف که همینجوری

 کنی کمک نمیخواد تو عوضی اه:گفتم دادمو هلش
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 سمت برگشتم خورد پرتقالشو اب و داد تحویلم ای غره چشم

 پندار دوست دوتا اون

 پندار دوست واسه داشت جمع عوضی دخترای از یکی رز

 کردن سرفه کرد شروع دیانا موقع همون میومد عشوه

 خخخخخ

 کرد رم یهو دیانا پشت میزم محکم کنم تالفی اینکه برای منم

  من زدن به کرد شروع

  وحشی چته: گفتم باخنده من

 رفت غره چشم باز دیانا

 کوفت غذا داشت نبود باغ تو اصال کردم نگاه انالی به برگشتم

 خوردنه؟ غذا وقت چه االن اخه میکرد

 ....اتا:مرسده

 !هان؟:گفتم بگه اسممو اومد تا

 راستی اها.داره کارت پیام:گفت کردو نگام جوری یه مرسده

 .میکنم معرفی من غضنفرجونو
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 !غضنفر؟. تامسون پرتقال قد شد چشام

 .میخندیدم باهم انالی و دیانا منو. خندیدن به کردم شروع

 پندار به.میکنید مسخره دیگرانو اسم زشته خیلی کار:مرسده

 میکرد نگام تفاوت بی که کردم نگاه

 .کردم جمع الکی سرفه یه با خندمو

 منم اسم.غضنفر آقای خوشبختم:گفتم و جلو بردم دستمو من

 اقدسه

 .میگرفتم خندمو جلوی داشتم سختی به

 .بود باز گوش بنا تا نیشم ولی

 خانم اقدس خوشبختم:گفت و تودستم گذاشت دستشو

 درد خاطر به قیافمو من ولی.داد فشار دستمو محکم دفعه یه

 ندادم تغییری

 حریفش ولی دادم فشار دستشو نیاد درد دستم اینکه برای منم

 بیرون کشیدم دستش از دستمو سریع و نشدم

 جنبه بی وحشی:گفتم بهش ردمیشدم که کنارش از
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 پیام پیش رفتم

 خانم آتاناز بــــــــــــــــــه:پیام

 میریم لو نکن اتاناز اتاناز انقدر:من

 !چیه؟ داستان:پیام

 دیدم ارشامو موقع همون که کردم تعریف واسش داستانو

 ارشـــــــــــــام:من

 .طرفم اومد باز نیش با ارشام

 بــــــــــــــــــه!مطولی؟ چطول: ارشام

 . خبرا چه. خانم دیانا

 !چطوری؟. شام سالم:دیانا

 نبینمت برو برو: گفت کردو نگاش جوری یه ارشام

 کرد تعریف ارشامم برای رو ماجرا پیام و خندیدیم همه

 .فهمیدم:ارشام

 :زد داد و نوشیدنیااااا سمت رفتم بعدش
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 بیارم؟ میخوری چی اقــــــــــــــدس

 اب:زدم داد منم خدا وای میگرفتم گاااز زمینو داشتیم هممون

 پرتـــــــقال

. میکنه نگام تعجب با داره دیدم که پندار سمت برگشتم

 اقدسه اسمم نکرد باور اسکول:گفتم

 میخندیدیم هممون

 که گذاشتن آهنگی یه یهو

 داره نگه سرپا نمیتونست مارو

 رقص پیست سمت به بردیم هجوم همه پس

 :دیانا

 ... رقص پیست سمت رفتیم همه گذاشتن که آهنگو

 اینور بیا اقدس هوووی

 جون قزی اومدم:آتاناز

 بود بهتر رقصم من ولی بود خوب رقصمون آنالی و آتاناز و من

 2 بودم بلد کامل رقصو مدل چند و بودم رفته کالس چون
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:  گفتم و کردم نگاه آتاناز لباس به افسوس با... نصفه تاشم

  رقصید مدلی هر نمیشه این با میگرفتم عروسکی منم کاشکی

 ، بری انواعشو میخوای رقصه مسابقه مگه حاال ، اوووه:آتاناز

 باو بیخی

  اوکی_

 نتونستم ولی گشتم پوک کله سه اون دنبال چشمی زیر

 دانشگاه های بچه از پیست تو ادمای بیشتر... کنم پیداشون

 اونارو تا میکردم حرکت و میدادم قری یه هرکدوم با منم بودن

 ... کنم پیدا

 یکی به خوردم که بزنم چرخ اومدم میرقصیدم مهناز با داشتم

 تا کشیدم کتشو آستین آگاه خود نا ، دادم دست از تعادلمو و

 ...نیوفتم

 خانوم کجاست حواستون:یاروعه اون

 ️ خودمونه هلو همون که این عهههه
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 تعادلم که من به خوردید پشت از چرا شما ، رقصه به حواسم_

 بخوره؟ بهم

 حواس دادن تکون پا و دست یه نمیکنید که شاهکار:جون هلو

 شما به من نه خوردید من به شما ضمن در دیگه که نمیخواد

 مهم خورده کی به بکشه؟کی کروکی بیارم افسر میخواید_

 که اونی واس ولی نیس شاهکار معمولی رقصیدن ، نیس

 ..هست میرقصه اصولی

 اصولی؟ عههه:گفت پوزخند ی با هلوعه

 چطوری؟ رقص کل یه کنم؟با ثابت میخوای ، هه_

 کوچولو موشی ای بازنده بدون ولی ، خووبه:هلوعه

  نیست عیب جوانان بر آرزو_

 جووو توو که منم شد پلی دار قر آهنگ یه حرفم این بند پشت

 چاشنیش هم عشوه یکم نرم رقصیدن نرم به کردم شروع

 بود خوب خیلی هم هلوعه رقص خدایی شد عالی که کردم
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 ازش جانانه تشکر یه دیدم خواب تو رو مگسه اون باشه یادم

 ️بکنم

 جوجو بود امیدوار بهت یکم میشه نه:هلوعه

 جدته پدر بزرگ ننه جوجو_

 جوجوعه که اونی خودش واس فسیلیه یه االن که اون:هلوعه

 شمایی

 ... بیخی پس کنی گریه کنم دعوات میترسم_

 ، من نه میاورد کم اون نه رقصیدیم همینجوری آهنگو تا چند

 شده خسته بودن پیست تو اول که هم جمعیتی اون بیشتر

  بودن نشسته و بودن

 جوجو بپذیر شکستو ، کنی اذیت خودتو انقد نیست الزم:هلوعه

 بیرون واسش زبونمو بعد تویی میبازه که ،اونی عمرا ، هه_

 اوردم
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 من ولی بود فرسا طاقت رقصیدن کفش و لباس این با خدایی

 تا که بود سنگین سبکه لباسم دامن خداروشکر... نمیارم کم

 بودم مرده االن

 کم تحرکمون از یکم تا وایسادیم دیقه یه شد قطع ک اهنگ

 عاشق های قناری همه و گذاشتن آروم آهنگ یه که شه

  وسط ریختن

 از من...  خنده زیر زدیم پقی و بهم کردیم نگاه یه هلوعه و من

  خندید هلوعه چرا نمیدونم ولی اون با رقصیدن تانگو تصور

 میدی؟ ادامه یا میکنی اعالم شکستتو خب؟:هلوعه

 بحث االن ولی برقصم تانگو پسر یه با نمیومد خوشم هیچوقت

 که اونی:گفتم پس بیارم کم که نبودم آدمی من و بود کلکل

  تویی میبازه

 و گرفت کمرمو اونم و شونش رو گذاشتم دستمو تا دو بعد

 ... کردیم شروع
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 منم و باال برد و گرفت دستمو ، بود هماهنگ کامال حرکتامون

 رو یکی اون و شونش رو گذاشتم دستمو یه چرخیدمو دور یه

 کردم قفل دستش تو

 میاره کلشو داره دیدم که میدادیم ادامه داشتیم همینجور

 نزدیک

 برادر کن رعایت رو فاصله  هی ، هی_

  بپرسم ازت چیزی یه میخوام نمیخورمت نترس:هلوعه

 بپرس همینجوری خب_

 گوش آسانسور تو که آهنگی اون اسم میشه اوکی،:هلوعه

 ... میداده فاز خیلی نظرم به آخه بگی؟ رو میدادی

 بشقاب اندازه شد تعجب از چشام کردم یخ لحظه یه تو

 منو چجوری آخه... ام 10 طبقه همسایه ایزدی اقای ماهواره

 بود شناخته

 و همونی معلومه صورتت حالت از کوچولو جوجو نکن تعجب_

 زد چشمک یه بعدش و صدات البته
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 ، هوام رو کردم حس که بدم جوابشو اومدم شد تموم آهنگ

 جیغ کردم شروع آرشامه فهمیدم تا کردم نگاه اونورمو اینور

 کردن جیغ

 خودت مگه ، توووام با زمییین، بزااار منو ، هرکول هوووی_

 منو هاان؟ ندااری؟ عمو خاله عمه دایی پدر برادر مادر خواهر

 ام سجاده ال نپیچوندمت تا زمین بزار

 پشت چجوری ببند، دیقه یه اه:خودمون شام همون یا آرشام

 ها میمیری میگیره نفست ؟ میزنی حرف نفس بدون هم سر

 برقصیم گروهی میخوایم بااو: گفت که کنم شروع باز اومدم

 میشی؟ ساکت حاال

 میبازم کلو کل االن شام، پایین بزار منو ، نههههه_

 تا بعدشم دیگه بسه پیستی تو مهمونی اول از درک به:شام

 پایین نمیزارمت نگی درست اسممو

 شااامممم؟_

 آرشااام+
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 نااهااار؟_

 شام..  آر کن تکرار آرشااااام+

 ️صبحووونهههه_

 چیزی اومد ️بیرون میاد بخار داره گوشاش از میکردم حس

 اقدس اهاااای شدددد گشنمممم بسههه واااای:  گفتم که بگه

 کنم کوفت من بیار چی یه

 چه من به:باخنده آتاناز

 کدوم نی معلوم آنالیم این ، خانوم آتاناز دیگه برات دارم من

 گوریه

 

 :آتاناز

 . میرقصیدن قشنگ واقعا دیانا و پندار دوست

 !میکنی؟ فکر چی به:-

 کردم سکته:من

 ببخشید:پیام
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 هیچی:من

 . شده تنگ گروهیمون رقص واسه دلم:پیام

 میرقصیم باهم بعد کن جمع وسط از رو دیانا برو:من

 تو رو دیانا و دیانا سمت رفت ارشام کردو اشاره آرشام به پیام

 کرد بلندش حرکت یه

 خندیدن به کردیم شروع پیام و من

 فحشم میزد ضربه ارشام پشت به داشت که همونجوری دیانا

  میداد

  بخوریم بیار چی یه ااقدس:زد داد یهو

 اقدس کوفتو

  چه من به: گفتم خندیدمو

  اوه اوه میکشید نشون خطو برام چشماش با دیانا

 گفت گذاشتو رومیز رو دیانا ارشام

 برقصیم بریم:

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

89 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 کو؟ پیمان: من

 ابجیتونه پیش داداشمون:پیام

 بیان بگو برو: من

 رفت دادو تکون سر پیام

 بریم: گفت پایینو پرید میز رو از دیانا

 باشه: من

 چون منم من رو افتاد خوردو پیچ پاش دیانا افتادیم راه تا

 کردم برخورد یکی به افتادنم قبل ولی افتادم نداشتم آمادگی

 کردم باز چشامو وقتی ولی کردم برخورد کی به نفهمیدم اول

 گارسون یه به خوردم من.خوردم کسی بد به فهمیدم

 بود نوشیدنی لیوانو کلی با سینی دستش تو که

 باعث آنالی و دیانا جیغ ولی شد بلند روم از دیانا کردم حس

 بپیچم سرم دور دستامو شد

 وحشتناک صدای بعدم.شد کشیده پام کردم حس یهو

 سینی لیواناو شکستن
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 مُردم کردم فکر

  کنم می اشتباه فهمیدم کردم باز چشامو وقتی ولی

 کرد بلندم. بود بغلش تو تقریبا االن من و کشید پاهمو پندار

 پیشم اومدن سریع آرشام و آنالی و دیانا و پیام

 سرم بر خاک وای تو شدی چی اقی اقدس:آرشام

 !نشد؟ چیزیت خوبی:گفت رفتو ارشام به ای غره چشم پیام

 نشد چیزیم نه:من

 کردم سکته منکه دختر:گفت بغلشو تو کشید منو پیام

 نمیشد تر باز این از چشمام

 .عوضی بهتر،:اومد پندار صدای پیام حرف از بعد

 رقص بریم نشد چیزی:گفتم گرفتمو فاصله پیام از سریع

 گروهی

 ارشام و دیانا باهم،( پیام برادر) پیمان و انالی  باهم، من و پیام

 باهم
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  رقص پیست سمت رفتیم

 هماهنگ ما و شد پخش  مانکن ساسی ساقیای آهنگ که

 رقصیدن به کردیم شروع

**** 

  زدن دست برامون همه شد تموم رقصیدنمون وقتی

 مرسی واییییییی

  دادم تکون دست براشون منم

 بود گرفته منو جو

 بود سرویس سلف که شام میز سمت رفتیم همه

 و ژله چندتا با برداشتم ماکارونی ساالد خودم واسه تونستم تا

 نوشابه یه

 شامی چه جان جان

 شروع نشستمو میز سر رفتم نکردمو توجهی ها بچه به اصال

 خوردن به کردم

 خوردیم شام هم با اومدنو هم ها بچه کم کم
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 پندار پیش رفتم شام بعد

 اهم اهم:من

 داد تشخیصش میشد هم ماسک با. من سمت برگشت پندار

 اقا غضنفر کمکتون برای ممنونم: من

 خانم اقدس میکنم خواهش:پندار

  خنده از میشدن خفه داشتن دوستاش

 :گفت که کردم نگاه پندار به و رفتم ای غره چشم

 شما دعوت از ممنون و

 .بیرون زد حدقه از چشمام

 !چـــــــــــــــــی؟

 چـــــــــــــــــی؟

 !شناخت؟ چجوری اخه.کرد هنگ مغزم

 میکنم خواهش: گفتم زدمو پوزخندی

 . ها بچه سمت رفتم
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 شناخت مارو لعنتی:من

 شناخت منو هم هلوعه اون اره:دیانا

 نشناخته منو ولی:آنالی

 سرمونو و انداختیم بهش سفیه اندر عاقل نگاه یه دیانا منو

 دادیم تکون

 یکی دقیقه چند بعد توش کردم سرمو درآوردمو گوشیمو

 گرفت گوشیمو

 کردم نگاه کرد اینکارو که اونی به عصبی

 برقصی؟ باهام میشه:ارشام

 دیاناس توکه یار:من

. کردم نگاه پیست به میرقصه پیام با داره االن ولی:ارشام

 پیام با داشت دیانا و میداد قر دانشگاه دخترای با داشت انالی

 میرقصید

 شد تموم آهنگ شدیم بلند تا
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 به ارشام ولی ما سمت اومدن بیرونو اومدن پیست از ها بچه

 کشوند خودش دنبال منو کردو سمت اون به سرشو قهر حالت

 بودیم ما فقط پیست تو.پیست تو رفتیم

 میکنی چیکار داری دقیقا:من

 وا.میده جون داره ارشام دیدم

 !این؟ چشه

 بذارن اسپانیایی اهنگ میکنه اشاره داره فهمیدم

 .میکنی؟نه،نه داری چیکار وایسا وایسا:من

 بود شده دیر ولی

 شت.زد رقصو استارت زدو شیطانی لبخند یه ارشام

  رقصیدن به کردم شروع باهاش

 سمت میاد داره که دیدم رو دیانا میرقصیدیم که همینجور

 نمیاره کم این میدونم من.پیست

 .میگرفت منو ارشام و میوفتادم پشت از باید من آهنگ اخرای
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 .نفر4 با شد هماهنگ کار این و

 حرکت اخرین.بودن گرفته مارو پیام و ارشام و هوا رو دیانا منو

 میچرخیدیم سریع و میشدیم بلند سریع باید

 زدن دست براموم باز شد تموم کارمون وقتی

 جــــــــــــــــیــــــــــــــغ وای

 میزنن دست برام وقتی میکنم ذوق انقدر من

 خخخخ

 نوشیدنیااااا سمت رفتم

 نمیرقصی بد:گفت یکی که بودم لیمونادم خوردن غرق

 بعضیا چشم کوری به:کردم نگاه بهش

 بتونی میدونم بعید بودن یارت اونا:گفت دادو تحویلم پوزخندی

 برقصی غریبه یه با

 !میگی؟ چی یعنی که کردم نگاش جوری یه من

 .برقصم باهاش میخواد فهمیدم که باال انداخت ابروشو یه
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 باشه:من

 بیگی سامی شم فدا اهنگ با و رقص پیست سمت رفتیم

 کردیم رقص به شروع

 شدن هماهنگ باهاش ولی میرقصید سریع خیلی لعنتی

  نداشت مشکلی

 شدن شاخ به شاخ دوباره پندار دوست دیاناو رقصیدن موقع

 خخخ

 تو میرفتم من میکشیدو منو اون میگرفتیمو دستشو باید جا یه

 !بریم؟ حرکتو این باید یعنی بغلش

 باشه پس داره کارو این قصد دیدم

 تو افتادم و چرخیدم من و کشید منو اون گرفتمو دستشو

 با که کشید من باز.داشت فاصله سانت نیم صورتمون. بغلش

 بیرون اومدم بغلش از چرخش

 شد تموم اهنگ موقع همون

 برقصی میتونی خوبه:گفت طرفمون اومد
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  دادم تحویلش پوزخندی

 (اخه بود جاش. ببخشیدا)بابا نخور ه*گ

 !بلدی؟ هاپم هیپ

 نخوره جر خیشتکت بپا:من

 بهش و فکم زیر گذاشتم دستم یه شدمو سینه به دست بعد

 انداختم نگاه یه

 براق مشکی کروات و سفید پیراهن مشکی شلوار کت

 بلدی پس:گفت

 معلومه:من

 بلدن دوستاتم پس:پندار

 صددرصد:من

 ببازی میبندم شرط:پندار

 مجانیه امتحانش:من

 من با مکانش پس:پندار
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 ها بچه پیش رفتم دادمو تکون سرمو

 کردم غلط خدا وای

 .من پیش اومد گفتو پندار دوست به چیزی یه هم دیانا

  دیانا وای:من

 آتاناز وای:دیانا

 وای میگی چرا تو زدممم گندددد:من

 زدی؟ گندی چه چیشده، حاال همدردی ابراز برا:دیانا

 شده وا نیشاش دیدم که کردم تعریف رو ماجرا براش

 بازه نیشات چرا: من

 ،راسی کنم کم رو هلوعه اون روی اونجا میتونم چون:دیانا

 میدونی؟ اسمشو

 میدونم پندارو اسم فقط من نه:من

 اوکی:دیانا

 کردم تعریف براشون ماجرارو نشستیمو میز دور رفتیم
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 روم روبه پیام نشستو کنارم اومد ارشام و شدیم بیخیال

  خنده و شوخی به کردیم شروع شد کامل که جمعمون

 میورد در بازی مسخره اهنگ هر با ارشام

 .میگرفتیم گاز میزو داشتیم که خندیدیم انقدر

 میومد عشوه و کرد سرش شال ارشام

 ضعیفه بشین اقات پیش اینجا بیا:گفت پیام

 بی ازخنده داشتیم دیگه ما پیام پیش رفت عشوه با ارشام

 میشدیم هوش

 :آنالی

 ...خستگی از مردم خدایا وای:من

 میکنه، زق زق همش پاهام

 ...بلند پاشنه کفشای این به تف

 .گذشتا خوش خدایی ولی...کنم می غش دارم منم اره:دیانا

 برگشتیم مهمونی از که بود 2:30 حدود ساعت
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 بودیم هالک هممون

 با و شد ولو تخت رو لباسا همون با خونه رسیدیم تا آتاناز

 وایییییی شرطه اون مخصوصا اره:گفت بیحالی

 ماسید دهنم تو حرف که بودم نگفته کامل هنوز رو اره...ار:من

  شنبس؟ چند خدا،فردا واااای:گفتم پریدمو جام از

 دیانا و پاشدن سریع بودن خورده جا حرکتم از که دیاناواتاناز

 من به زد زل بعدم مگه؟ شد چی.شنبس کنم فردا؟فکر:گفت

 سرمو تو زدم دستم دوتا با بود اومده یادم تازه که منم

 دارم شیفت صبح 7 ساعت از فردا.شدم بدبخت وااااای،:گفتم

 سمت میرفت همینجوری بودو کرده عوض لباسشو که آتاناز

 قلبم انگار،چـــــــــیش شد چی حاال خب: گفت دستشویی

 .ریخت

 ساعت فردا میخواد کی!بدبختیه چه میدونی توچه بابا برو:من

 !پاشه؟ 6
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 ای چاره که حاال:گفت میکرد درک منو بودو رشتم هم که دیانا

 راستی.شی بیدار فردا بتونی که بخواب برو پاشو نیست

 ؟!شده کی استادتون

 ببینیم فردا باید:من

 اومدم دستشویی از تا و زدم مسواک کردمو پاک ارایشمو رفتم

 بگیره دوش رفته اتاناز فهمیدم بیرون

 .فهمیدم اب صدای از

 نه دوشو ولی بگیر ازش هوارو

 خواب نکنه اینکه ترس از ولی بخوابم تا اتاقم تو رفتم

 نبرد بمونم،خوابم

 وقت چون شدمو بلند جان از که بود 6 ساعت حدوداً صبح

 طالیی مشکی تیپ اخرش کردمو امتحان لباسو تا چند داشتم

 تو خودمو تا ولی میومد خوابم خیلی.کردم ارایش یکمم.زدم

 شدم جیگری چه خدااا اووووف.پرید سرم از خواب دیدم آیینه

 ️بشن فدام خاطرخواهام
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 ایینه توی از میرفتم خودم صدقه قربون ایینه جلوی داشتم

 آمیز شیطنت لبخند یه با و بازه نیمه چشماش که دیدم رو دیانا

 میکنه نگام

 جادَه دارَه انگار...نَگاه خانومو وای وای:افغانی لحن با دیانا

 ...چَشاش

 خودش چشام چون و بودم زده ریمل اینکه بخاطر گفت اینو

 .میشد تر خوشگل خیلی ریمل با بود کشیده

 باید دکتر دیگه اره:گفتم خاص ژستی یه با جوابش در منم

 یادشون مریضیشون دردو میبیننش مریضا تا باشه خوشگل

 بره

 اگه چی؟مخصوصا استادا ولی بعله که مریضا:شیطنت با دیانا

 باشن مجرد

 .ببازن دینشونو دلو دیگه که اونا:گفتم کردمو ریز چشامو

 بیدار آتانازو که گفتم بهش و خنده زیر زدیم جفتمون بعدش

 .بخورم صبحونمو تا پایین رفتم خودمم.کنه
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 داد عصبی و کالفه دیانا دیدم و باال رفتم بعد دقیقه 20 حدود

 .طبیعیه غیر خواب انقدر دیگه.خرسه اتاناز:زد

 .طبیعیه اتفاقا:گفتم عادی کامال قیافه یه با منم

 !طبیعیه؟ چیش:دیانا

  میدونی که هاهم خرسارو دیگه میشه زمستون داره اخه:من

 دارن زمستونی خواب:گفتم کردمو نگاه اتاناز به

 خنده از مرد دیانا حرفم این با

 بالشت برخورد و همانا من دهن از حرف این شدن خارج ولی

 .بوده خوب گیریش نشونه همیشه عوضی.همانا صورتم به

 زدم حرفو این شنیده تا و نبوده خواب عوضی اتاناز اینکه مثل

 ...بود هامون بازی خل شروع این و کرد پرت طرفم به بالشتو

 باز بودو خوابا رخت توش که کناریم کمد در راستم دست با

 اونم.کردم پرت سمتش به دراوردمو بود بالشت هرچی کردمو

 ربعی یه یه خالصه.میگردوند بر طرفم به رو همه نیاوردو کم

 که همینطور بلندشدو اتاناز بعدش.خندیدیم و کردیمو بازی
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 باید رو اینا همه آمازونی: گفت دستشویی سمت میرفت داشت

 کنیااا جمع

 به رفتم و کردم خدافظی ازشون انداختمو باال ای شونه منم

 رو ها بالشت کرک کم یه دیدم آسانسور تو.پارکینگ سمت

 رخش سوار برداشتموشونو پارکینگ برسم تا.مونده مقنعم

 شدم خوشگلم

 پارک ماشینو. بیمارستان سمت رفتم شدمو ماشین سوار

 .بیمارستان صندوق سمت به رفتم کردمو

 چطوری؟ سالاااام:دیدم رو زهرا همونجا

 سالم:گفت باز دهن با زهرا

 !چته؟: من

 !میکنی؟ چیکار اینجا:دو.چشات:یک.داره دلیل دوتا: زهرا

  خوب دارم شیفت امروز:من

  جمعس امروز! خوبی؟:زهرا

 میکنی اشتباه:من
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 جمعس امروز:گفت دادو نشون یهم تاریخو زهرا

 نــــــــــــــــــه خدااااااااا وااااای

**** 

 زدم جیغ شدمو خونه وارد خورد اعصابی با

دیــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــ:

 کشتمت ـــــــــــــــااااااااا

 خوووو بده حق:گفت نشستو ها پله وسط اومدو خنده با دیانا

 دیشب بودم خسته من

 میزنی حرف اصن میکنی غلط تو:من

  کردنش دنبال به کردم شروع و

 و جیغ انقدر اوردم گیرش گوشه یه اخر کردمو دنبالش ربع یه

 مرض،:گفت بیرونو اومد اشپزخونه از اتاناز که کرد داد

 دیگه کوفت،بسه

 پیش چطور کار. خانم نباشی خسته:گفت خندیدو شیطون بعد

 رفت؟
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 بعد اتاناز کردن دنبال کردم شروع کردمو ول رو دیانا سریع

 شربت که اتاناز معروف شربت نشستیمو یکم بازی دنبال کلی

 کیفمو بودم عصبی انقدر اومد یادم یهو. خوردیم رو بود زعفران

 میرم بعدا کنم استراحت کم یه بیخی. گذاشتم جا ماشین تو

 میارمش

**** 

 .کاشته گل آتاناز بود معلوم.کردم باز چشامو فسنجون بوی با

 قابلمس سر اتاناز دیدم و اشپزخونه تو رفتم

 گرفته جارو همه غذاش بوی خدا وای

 کردی چه:من

 میکنم قطع دستتو زدی غذام به دست:آتاناز

 کنی؟ تهدید منو نباید میدونی که تو:من

 شال یه و مانتو یه رفتم من و رفت غره چشم بهم اتاناز

 پندارو دوست کردم باز که درو. پارکینگ سمت رفتم پوشیدمو

 !!وا.میکرد بو داشت و بود بسته چشاشو که دیدم
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  اهم اهم:من

 ببخشید عه:گفت کردو باز چشماشو

 زدم دکمشو و آسانسور سمت رفتم.نگفتم چیزی زدمو لبخندی

 !دارید؟ فسنجون ناهار شما ببخشید: گفت پندار دوست که

 !بله:من

 !کردید؟ درست خودتون:پندار دوست

 کرده درست اتاناز ولی نه من:من

  حالتون به خوش:گفت لب زیر

 داخل رفت دادو تکون سرشو بعد

 !خواست؟ دلش یعنی

 زده زنگ مامان.انداختم نگاه گوشیم به و برداشتم کیفمو رفتم

 بود

 .آتاناز پیش رفتم داخلو رفتم

  آتاناز؟: من
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 هوم؟:آتاناز

 !داری؟ کافی اندازه به غذا:من

 !چطور؟:آتاناز

 درست زیاد اره: گفت اتاناز که کردم تعریف براش داستانو من

  ببر براشون میدم. کردم

 باشه: من

 :پندار

 برداشتم تاپ لپ تو از سرمو در صدای با

 .کرد سالم داخلو اومد اویزون لوچه لبو با اهورا

 !چیه؟:گفتم تاپو لپ تو کردم دوباره سرمو

 میخواد فسنجون دلم:اهورا

 بیارن بده سفارش خب:من

 نیستن خوشمزه اونا نه:اهورا

  میخواد دلم منم:آریا
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 میخواد چایی دلم منم:من

 رفت اشپزخونه سمت به رفتو غره چشم من به اهورا

 !کنی؟ رقابت رقص تو باهاشون میخوای جدی!پندار؟:اریا

 تو بردی مرده هرچی ابروی بابا:اهورا

 بردیم.اره.بردیم یعنی:گفت که کردم نگاه اهورا به

 !برقصین؟ میخواین چی حاال:آریا

 هاپ هیپ احتماال:من

 موافقم سالسا با من:گفت میزو رو گذاشت رو چایی اهورا

 بهتره سالسا اره:اریا

 .زدن درو زنگ موقع همون

 !بعدازظهر؟ وقت این باشه میتونه کی یعنی:اهورا

 کن باز درو برو:اریا

 باز درو برم خوشگلترم همتون از که من.بود دزد اومدیمو:اهورا

 سرتون تو میریزین خاکی چه بدزدن منو بعدم کنم
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 کنه باز درو بره باید فهمید که کردم نگاه بهش

 و اتاراد!بیاد؟ نفر سه اون سر بالیی نباشیم ما وقت یه نکنه

 ...ما دست سپردن اونارو دانیال

 شک اول مهمونی تو.باشم مراقبش بیشتر بعد به این از باید

 ازش چشم دیگه و شدم مطمئن بعد ولی باشه اتاناز که کردم

 اتفاقی تا اومدیم سرشون پشت خونه دم تا حتی نداشتم بر

 نیوفته براشون

 خواسته ازت دیگه چیز یه کاش ای شکرت خدایا وای:اهورا

 بودم

 چیه؟ ببینم بذار:آریا

 میکشم جیغ بزنی بهش دست:اهورا

 !!چیه؟ بیینم بده بابا برو: آریا

 اون با اهورا که بگیره اهورا از سینیو تا کرد دراز دست اریا

 زدن جیغ کرد شروع بمش صدای

 گرفتیم گوشامونو آریا منو
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 زدی هم به حالمونو صداتو ببر:من

 نشست دلت به صدام میدونم عزیزم مرسی:اهورا

 :گفت که سمتش رفتم شدمو بلند

 نخووووور منو تروخدا نخوووور منو ابوالفضل یا

 !شم؟ کار به دست یا میشی خفه: من

  باشه:اهورا

  بودن فرستاده فسنجون برامون که فهمیدیم

 .خوردن به کردیم شروع و چیدن میزو اهورا اریاو

 آنقدر جون پریا فسنجون راستش.بود العاده فوق واقعا

 (پندار مادر پریا)نیست خوشمزه

 ظرفارو بازی مسخره کلی با اهورا و اریا شد تموم غذا وقتی

  میخندیدم بهشون من شستنو

 در سمت رفتم و برداشتم ظرفهارو خودم مخرسر

 نروووو تو نــــــــــــــــــه:اهورا
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 بابا برو:من

 .زدم زنگشونو

 گفت اتاراد نکنم اشتباه اگه) بود ابی چشاش که یکیشون

 کرد باز درو اومد(انالیه اسمش

 بفرمایید:آنالی

 ی غذا بابت کنم تشکر خواستم. شدم مزاحم ببخشید:من

 دارین خوبی پخت دست واقعا. خوشمزتون

 .اتانازه پخت دست نیست من پخت دست: انالی 

 .کردم تعجب

 !جدی؟: من

  نمیاد بهش اصال

  میاد تو به پس نه:اومد آتاناز صدای یهو

 شاید:من

 نه فرستادم غذا دوستات واسه من:گفت درو جلوی اومد آتاناز

 تو
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 میفرستی غذا نمیشناسی که کسی واسه همیشه تو:من

 بود همسایم نبود غریبه: اتاناز

 همسایتم منم: من

 و گرفت ازم عصبانیت با وسایلو زدو پوزخند و جلو اومد آتاناز

 کوبید درو

 !داره؟ مشکل من با فقط این

**** 

 :اتاناز

  ای عقده بابا برو.همسایتونم منم

 ایششششش نیستی هم معده باد من واسه

 باشیم نداشته کار اگه البته.بیرون میریم ها جمعه همیشه مثل

 خخخخ بیرونیم همیشه

 گرفتیم تصمیم پس بود شده تنگ بابام مامانو برای دلم ولی

 اینا مامان خونه بریم

 بود خوشمل خیلی خخخخخ زدم قرمز زردو تیپ
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 جلیقه پوشیدمو زرد سویشرت یه میومد بارون داشت چون

 هم مشکی بوت یه و زرد شالگردن و کاله قرمزو شلوار و قرمز

 پوشیدم

 انالی بودو پوشیده بارونیشو دیانا بیرون رفتم نکردمو آرایش

  مشکی پاییزی مانتوی

  خونمون سمت رفتیم

 باز که درو.برن میخواستن خودشون ماشین با آنالی و دیانا

 :گفتم سریع میپوشه کفش داره شده خم پندار دیدم کردم

 احترامم به شید خم نیست نیاز نه نه

 آنالی و دیانا ولی گرفتن خودشونو خنده جلوی دوستاش

 میخندیدین داشتن

 میکرد نگام داشت همونجوری هم پندار

 ندید خجالتم دیگه بسه:گفتم و زدم لبخندی

 کشیدو عمیــــقی نفس شدو بلند بستو چشماشو پندار

 کرد باز چشاشو
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 آسانسور سمت رفتم زدمو شیطانی لبخند

 آسانسور سمت اومدن پوشیدنو کفشاشونو اونام

 شه سوار خواست تا بود اخر نفر پندار و شدیم سوار باهم همه

 تحمل نتونه اسانسور زیاده وزنتون کنم فکر من ببخشید:گفتم

 فکر نمیخواد تو:گفت عقبو داد هلم.زدم پوزخند یه بعدم کنه

 باشی نگران و کنی

 گفتم حقیقتو:گفتم زدمو پوزخند بازم

 نگفت چیزی ولی انداخت بهم نگاه یه

 زد رو اسانسور هوای تهویه پندار دیدم یهو

  هـــــــااهـــــــااا

  دادم تکون تاسف نشونه به سری گرفتمو دماغمو سریع

  کردن کارو همین دارم کرم فهمیدن هم انالی دیانا

 خندیدن کردم شروع و کنن تحمل نتونستن پندار دوستای

 بی.نمیکنه اینکارو ادم که سربسته جای توی حداقل:من

 فرهنگ
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 بود مشکی قرمز از ترکیبی چشاش کردم نگاه پندار به

 خخخخخخ

 برات دارم: گفت که ماشینم سمت رفتم

 ضایع چجوری دوباره ببینم مشتاقم:گفتم خندیدم بهش منم

  میشی

 خونه سمت رفتم شدمو سوار

 پیام صدای یهو که میکردم انتخاب اهنگ داشتم راه تو

 کرده ضبطش دانشگاه تو یادمه. بود شده ضبط صداش.اومد

 .اینا مامانم درخونه جلوی رسیدم بودیم

 .زدم زنگ

 !کیه؟:مامان

 پهالااانه حااامد:من

 گذاشت ایفونو مامان

 سکوتش فهمیدم دقیقه ده از بعد ولی میکنه باز درو االن گفتم

 ️️️بیشعور کن مسخره خودتو برو میگه
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 زدم خونرو زنگ دوباره

 بـــلـــــــــــه:مامان

 لطفا کن باز:من

 !نکنی؟ شوخی من با شدی ادم:مامان

 نمیشن ادم که ها فرشته شرمنده: گفتم و خندیدم

 گذاشت ایفونو دوباره

 جدیه مامان فهمیدم نه ولی میکنه باز درو االن گفتم بازم

 استقبال همه این از مرسی مامان:گفتم زدمو زنگ دوباره

 درآورد بازی گوسفند تو مثل هم اتاراد کنی دقت اگه:مامان

 خوابه ماشینش تو االن

 اوه اوه میگه راست دیدم کردم نگاه اطرافم به من

  نشیااا ناراحت بگم چیزی یه ماماااان:من

 بگو:مامان
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 ما به که میاد پیش سوال اینجا. گوسفند گفتی ما به تو االن:من

 ....خودت یاا دادی فحش

 از اتاراد دیدم کردمو باز گوش بنا تا نیشمو کرد باز درو مامان

 ...ولی داخل رفتم و باال انداختم ابرو واسش.شد پیاده ماشین

 سمتم میاد داره گرسنه شیر مثله مامان دیدم

 هــــــــــــــــلــــــــــــــپ عباس حضرت یا

 دادم هلش سریع و اتاراد به خوردم ولی بیرون رفتم سریع

  اتاراد زدن کرد شروع نمیدید جلوشو ،مامانم رفتم در و عقب

 خنده از میزدم گاز دیوارو درو داشتم

 دلم خدا وای

 وسط این میده فحش من به داره اتاراد حاال

 که بود ویالیی خونمون. داخل رفتم کردمو استفاده موقعیت از

  بود بزرگتر داخل از حیاطش

 خخخ
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 به البته) میزنه داره کیو فهمید مامان شدم رد که کنارشون از

 کرد شروع کردو ول اونو میره در داره کی و(دمپایی با و شوخی

  خونه تو پریدم سریع منم  من کردن دنبال

 قیافم دقیقا)️بده نجات زنت دست از منو بیا ️جان بابا به:من

 (بود همین

 داخل اومد مامان بابامو پشت رفتم

 ...بشی دخترم نزدیک.خانم:بابا

 !چی؟ بشم دخترت نزدیک:مامان

  بزنش داری دوست هرجور هیچی:بابا

 بلللله️

 نمیزنمت بود شده تنگ برات دلم چون:مامان 

 بزن بیا تروخدا نه:من

 میزنم میکنی اصرار خودت که حاال باشه:مامان

 کرد حمله سمتم بعدم

 یااااجد
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  شام سر رفتیم زدن حرف و شوخی و خنده کلی بعد

 بگم بهت بنداز یادم دارم باهات مهم کار یه بعدا اتا:اتاراد

 باوش:من

 من اتاق سمت رفتیم گرفتو دستمو اتاراد شام بعد

 گفت و تخت رو نشستیم

 دارم احتیاج کمکت به من. من.میدونی

 .... خب:من

 کن ازدواج داده گیر مامان:اتاراد

 میشی فسیل داری داره حق خب:من

 باشه:گفت رفتو ای غره چشم

 ... ولی

 چی ولی:من

  من:اتاراد

 دیگه بگو مرض مرگ کوفت:من
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 دارم نظر در یکیو خودم من:اتاراد

 اینا مامان به بگم نمیشه روم ولی

 کردم نگاه بهش چیزا جور این از و ذوق تعجبو با

 نمیشد باورم

 !جــــــــــــــــدی؟:من

 اوهوم:اتاراد

 هست کی حاال من خدای واااای:من

 عکس درآوردو موبایلشو جیبشو تو کرد دست سریع اتاراد

 داد نشونم رو دختره

 خوشگله چه خدا وای

 !چیه؟ اسمش:من

 الینا:اتاراد

 میدم ترتیبشو من باشه خدا وای:من

 چرخیدن کرد شروع کردو بغل منو
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 زمین بذار منو بسه دیگه باشه:من

 عاااشق اتی عاشقتم:اتاراد

 برگشتم چایی و میوه خوردن از بعد ایناو مامان پیش رفتیم

 خونه

 دیدم دخترارو میکردم پارک ماشینو داشتم وقتی

 از بعد و کردم تعریف ماجرارو واسشون من باالو رفتیم باهم

 شدیم هوش بی رفتیم زدن حرف تبریکو کلی

 :دیانا

  خنده از پوکیدم آتاناز نمیری خخخخخ

 ماشین دم وایسادم و بیرون پریدم سریع وایساد آسانسور تا

 ...خندیدم دلم ته از و

 شد؟ تموم خندتون+

  خودمونه هلوعه دیدم برگشتم بود؟ کی این ، هییع
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 که لحظه چند ، خندیدم و دوباره بعد وایسید دیگه یذره نه:من

 شد تموم االن خبب،: گفتم و کردم مصنوعی سرفه یه گذشت

 داشتید؟ کاری ،

 اصال اسانسور تو کارتون ولی نه: رفته باال ابروهای با هلوعه

 نبود دار خنده

 بشم ماشینم سوار اومدم و ، داره گریه شما برای که البته:من

 راسی؟:گفتم و افتادم چیزی یه یاد که

 بود اومده صورتش رو قبلم حرف از ک اخمایی با اونم

 بله؟:گفت

  چیه؟ اسمتون:من

 چطور؟:کج لبخند یه با هلوعه

 مشکلی بگید نمیخواید ،اگه کنم صداتون چی نمیدونم اخه:من

 ...نیس

 اهورا: گفت که برم خواستم

 چی؟:من
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 ؟...خانوم اهوراست اسمم:اهورا

 میگم هردوشو اسممو؟بیخی یا بگم فامیلیمو باید االن ینی

 دیاناتهرانی اممم...تهرانی:من

  خوشبختم اشناییت از همم: لبخند یه با اهورا

 بدبختم اشناییت از من ولی: گفتم و اوردم در زبونمو

 د و شدم عقشمممم سوار مبهوتش قیافه به توجه بدون بعد

 رفتیم که برو

 ک همینجور و کردم زیاد و گذاشتم رو جیدال تو برای آهنگ

 میخوندم باهاش میروندم

 ...یوووهوووو

 کردم پارک جایی یه و کردم کم ظبطو صدا رسیدم ک کوچه تو

 (نداشتم پارکینگو ریموت چون)

 ️کردم پروااااز خونه سوی به کردمو قفل درو سریع

 همون یا 2 حالت به دستمو واستادمو ایفون جلو زدم ک زنگو

 ️✌️اوردم در زبونمو و باال بردم پیروزی عالمت
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 کیه؟:مامان

 ها میبینه منو خوبه

  منم :️من

 بشنوه رو منم کلمه میخواست فقط کنم فک کرد باز درو

 طبقه6 اپارتمان یه اول طبقه ما ،خونه تو رفتم سریع خخخخ،

 بود

  منزل اهل بر سالااممممم:من

 خلممم دختر سالم: مامان

 بابا: پرسیدم و کردم بوسش مولوچ ماالچ و مامان بغل پریدم

 کو؟

 چطوری؟ ، بابا دختر سالم ، اینجام:بابا

 شدم اویزون گردنش از و جونم بابااییی سالااممممم:من

 ها اونموقع مثه ک نیس سالت 5 سالته 23 دیگه تو دختر:بابا

 میشی اویزونم

 نیمیشم اویزون دیجه بابایی ببشیییید:️☹من
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 ورووجکک برو بیا:بابا

 و برداشتم ها میوه روی از هلو یه کردمو عوض لباسامو رفتم

  مبل رو انداختم خودمو

 ، ننههههه: زدم داد میزدم گاز عزیزم هلوی به که همینجور

 بیان؟ نمیخوان ما بیریخت زنداداش اون و دانیال این

 خوشگلی این به بیریختم؟عروس زنداداش چی ینی:مامان

 بدممم ننه نگو بهم نگفتم بهت دفعه صد بعدشم من، دارم

 میاااد

 بگم ساعت 5 ندارم حوصله من ، ننه نگیر سخت باو:من

 مختصرمفید، ، راحته حرفه سه ننه جون معصووومه یا مااامااان

 الکی)دیگه بیریخته زنداداشمم

 کرد خفم رسما رفت بهم ک ای غره چشم با مامان

 دانیال هیهیهی ، زدن خونرو زنگ که میدیدم تلوزیون داشتم

 اومدن اینا
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 پشتش و کردم باز رو خونه در رفتم منم ، زد ایفونو بابا

 پپخخخخخخ: گفتم و جلو پریدم شنیدم پا صدای تا وایسادم

 میکنن نگام دارن خونسرد و بیخیال خیلی نگار دانیالو دیدم که

  شد اویزون لوچم و لب و افتاد شونم ها خورده شکست عین ،

 !نترسییییدیییدددد؟ چرااا:من

 یه و اینجایی کرمو توی میدونستیم دوما سالم اوال: دانیال

  بودیم آماده همین برای میزنی حرکتی

 ماالچ و نگار سمت کردم رو و سالم علیک ایییشش:من

 بغل دادم هلش و گفتم کشدار اییش یه بعد کردم، مولوچش

  زنداداش شوهرت همون پیش برو: گفتم دانیالو

  سرجات بشین نمیاد بازی شوهر خواهر بهت ، بابا برو: نگار

 ضایع به کمر شماها امروز چرا: گفتم کردمو ناراحت قیافمو

 کردم فکر اینا پیش اومدم امروز باش منو ، بستین من کردن

 جوب تو میفتم میشم معتاد میرم من اصال شده تنگ دلشون

 نگرفتیم تحویلش چرا میخورید افسوس میره شما ابروی بعد
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 گفت و دهنم رو گذاشت دستشو دانیال که بدم ادامه اومدم... و

 داشتی نگه سرپا مارو ساعته 5، بچه تو برو بیا بسه:

 و خسته دلتنگی رفع و خوشگذرونی و شوخی ساعت چند بعد

 خونه برگشتم کوفته

 :آنالی

 کلی ما و داد افتاب شستو حسابی پندارو اتاناز اینکه از بعد

 ماشینمون سمت رفتیم خندیدیم

 مامانم خونه سمت رفتم شدمو ماشین سوار

 شدم پیاده کردمو پارک ماشینو

 :گفت یکی که زدم زنگ

 (بله!)بده؟

 خاله فندق سالم:من

 خالیی سَدَم:سارا

 شیطونک کن باز درو:من

 (نمیرسه قدم)نمیلسه ددم:سارا
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 کنه باز درو مامانت بده خب:من

 !(کنه؟ باز مامانی چرا!)تونه؟ باز مامانی چال:سارا

 کنه باز یکی بده فندق:من

 باسه:سارا

 خونه داخل رفتم شدو باز در

 کرد شروع برعکس دمپایی با فندق شدو باز خونه ورودی در

  سمتم دوییدن

 (جون خاله جون خاله)خایجی خایجی

 دادم فشارش خودم به محکم کردمو بغلش

 (ترکیدم دیگه بسه)تلیکیدم دیده بشه:سارا

 زمین گذاشتمش خندیدمو

 خونه داخل رفتم گرفتم دستشو کشیدمو لپشو

 بود م منتظر بودو وایساده در دم آنا
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 میگم بهش من که تپلی و خوشگل دختر و بود خواهرم انا

 داره خاله فندق

 .دیدم مامانو داخلو رفتیم و کردیم سالم باهم

 سالم:مامان

 خودمممم جونیه مامان سالم:من

 کرد بغلم خندیدو مامان

 سالم بااونام. بودن خونه نامزدش و آرمین ولی نبود خونه بابا

 بیمارستان درمورد کردن صحبت کردیم شروع ارمین با کردمو

 چیزا جور این از و

 چرا؟.شده عوض  استادتون شنیدم:آرمین

 همونجا میخواد کنم فکر و اتریش رفت شکوری استاد اره:من

 کنه زندگی

 !کیه؟ بخشتون استاد پس:ارمین

 انقدر. شنبس کردم فکر بیمارستان رفتم امروز نمیدونم:من

  دادم فش کلی دیانا به و خوردم حرس
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 !میفهمی؟ کی خب:گفت خندیدو بلند ارمین

 فردا:من

 .اومد بابا موقعه همون

 اخه:بابا. بودیم همونجوری دقیقه چند تا و کرد بغلم محکم بابا

 ! میشه؟ تنگ برات پیرمرد منه دل نمیگی! نکردی؟ پدرتو فکر

 بیا شد تنگ دلت هروقت خب. بشم دلت اون قربون الهی:من

 پیشت بیام بگو یا پیشم

 بود غمگین خیلی بابا

 !شده؟ چی پرسیدم ارمین از

 کنه بزرگ دخترشو دل جونو با وقتی. نمیکنی درک رو بابا:ارمین

 سخته خیلی غریبه یه به بدیش راحت بخوای بعدش و

 !چی؟ وایسا

 ️!هان؟:من

 خواستگار کلی نفرتون سه هر واسه نبودی که مدت این:ارمین

 اومد
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 تلفن مامانش که خونشون به میزنن زنگ انقدر میگفت اتاراد

 اتانازو بیشتر خودت که تو ولی.کرده قطع خونرو

 .میشه عصبی خیلی بفهمه.میشناسی

 دیانا خواستگارای با میشه دعواش اوقات بعضی که دانیالم

 ناراحته بابا همین برای پس

 (الکی)کنم ازدواج ندارم قصد که من ولی:من

 ناراحته نیستی پیشش اینکه از بابا ولی اره: ارمین

 منو.همسایتونه پندار چون راحته خیالمون بابا و من االنم

 شمارو چون راحته خیالمون پیشتونن اونا اینکه از دانیال اتارادو

 سپردیم اونا به

 به حرف این امیدوارم البته:گفت و دیگه سمت کرد روشو بعد

 کشته هممونو وگرنه.نرسه اتاناز گوش

 میگه راست خخخ
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 ناراحتیش شدم مطمئن وقتی زدمو حرف بابا با کلی شام بعد

 پارک ماشینو تا. خونه سمت رفتم کردمو خدافظی شده کم

 ....دیدم رو دیانا کردم

 رفتیم باهم.اومد هم اتاناز که شدیم می آسانسور سوار داشتیم

 یه و شده عاشق اتاراد که کرد تعریف برامون آتاناز و باال

 .افتادیم عروسی

 کنارم اومد دیانا. خوابید زدو زور به مسواکشو اتاناز خونه رفتیم

 خبر؟ چه: گفت نشستو

 .... اینکه خبر:من

 کردم تعریف چیو همه براش

 تو تازه. داریم حق ما اصال داره حق اتاناز میکنم فکر من:دیانا

 این بیاد سرخر یه چی برای. هستیم جونی اوووج

 !بزنه؟ هم به خوشبختیمونو

 میگی درست اره:من

 نمونی خواب دیگه دفعه این بخواب برو پاشو:دیانا
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 .خوابیدم و زدم مسواکمو

***** 

 دیدیدینگ دیدیدینگ دیدیدینگ

 صداش که سمت سه کردم پرتش گرفتمو دستم تو ساعتو

  اخــــــــــیش.شد خفه

 عملیات انجام طی اتاناز قول به و دستشویی رفتم شدمو بلند

 صورتی لباس رفتم. بیرون اومدم دستشویی از ضروری

 کیف صورتیو شال سفیدو کفش با سفید شلوارلی با مالیممو

 برداشتم سفید صورتی

 دیاااناااااا:زدم داد. اشپزخونه سمت رفتم کردمو معمولی ارایش

 اتاناااااااز

  پاشین

 خارج مبارک گلوی از رو نمکی صدای لطفا میشه:زد داد اتاناز

 نکنی؟

  ادب بی: من
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 شد دیرتون پاشین

 اومد مرتب و تمیز بود پوشیده شرکتشو مخصوص لباس آتاناز

 خخخخ بود بسته چشاش ولی پایین

 بیمارستانمون متأسفانه.بیمارستان میرفت باید امروز هم دیانا

 صبحونه باهم. میوفتیم باهم دیگه ماه تا ولی افتاده جدا

 افتادم راه شدمو ماشین سوار.خودمون کار سر رفتیم خوردیمو

 .بیمارستان سمت

 APآرش مسیحو بگو همه به اهنگ راه تو  

 .گذاشتم

 .خودمون بخش سمت رفتم کردمو پارک ماشینو

 .نازنین پیش رفتیم کردمو عوض لباسمو

 !شوما؟ چطوری:من

 ترسیدم دیونه کردم سکته وای:نازنین

  شده کی استادمون بیخی:من

 اونیم منتظر همه نیومده هنوز:نازنین
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 .اومد استاد دقیقه 20 بعد

 صورتم رو بیمارستان میومدم که موقعی ماسک یه همیشه

 .بود فکم زیر االن ولی داشتم

 جوونه چه. شت مای اوه واو. اومد استاد

. خوشتیپ و جذاب و هیکلی.نمیدیدم اونو ما بودو ما به پشتش

 منو تا صورتم رو گذاشتم ماسکمو سریع.برگشت وقتی

 ! اینجا؟ میگه چی این.نبینه

 استاد.هستم صادقی اریا من. همگی به سالم:یارو اون

 .کنید معرفی خودتونو هم شما.جدیدتون

 من به رسید و کردن معرفی خودشونو همه

 راد انالی:من

 از بابا شناخت؟نه یعنی سرم بر خاک وای. چشام تو زد زل

 !کجا؟

 اخم حالت کال هاش ابرو.داشت ای جذبه پر قیاقه اریا

 قیافه خوش و ریش ته.داشت
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  کنم چیکار من صاحبش حال به خوش ایششش

 دراورد مارو پدر اونروز

 ای عقده بدبخت: گفتم اروم جا یه

 راد؟ خانم گفتین چیزی:اریا

 بله:من

 !گفتین؟ چی بپرسم میشه:اریا

 نه:گفتم کردمو نگاه بهش

 کارم سر رفتم دوباره

 نداشتم بر صورتم از ماسکو کال روز اون

 .بود صورتم رو هم ماسک خونه سمت میرفتم داشتم

 ؟!چته ویییی.شد ضاهر جلوم آریا یهو

 !داشتین؟ کاری:من

 نکن سعی بعدم نشناختمت نکن فکر اوال جوجه ببین:اریا

 میبینی بد وگرنه کنی لج باهام
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 میخوای غلطی چه مثال:گفتم اوردمو در صورتم از ماسکمو

 نمیتونی چون بکنی کارو این باید دیگه اره!کنی؟ حذفم!بکنی؟

 این میخونم دوباره جهنم به.همینن استادا همه.شی حریفم

 ...ترمو

 بچرخیم تا بچرخ پس:اریا

 میچرخم:من

 خونه رفتم شدمو سوارش و خوشگلم رخش سمت رفت بعدم

 :آتاناز

 اریاس و اهورا غضنفر اون دوستای اسم پس اووووو:من

 گرفت دلمون جایی یه بریم پاشین بیخی

 بخوریم که نداریم هیچی خرید بریم باید عالیه: انالی

 .بریم میگه راست اره وای:دیانا

 رفتم و برداشتم لباسامو اتاقامون تو رفتیم شدیمو بلند همگی

 موهام کردن شونه مشغول و  میز رو گذاشتمشون راهرو تو

 شدم
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 !گرفتین؟ لیست:من

 اره خودم برای من:دیانا

 بستم اسبی دم کش با موهامو رومیزو گذاشتم رو شونه

 !چی؟ تو انالی:من

 آرایش به کردم شروع

 چی؟ تو اره:آنالی

 برمیدارم ببینم هرچی. ندارم لیست به نیازی من:من

 :گفت دیانا خندیدنو دیانا و آنالی

  میگه راست

  جذب مشکی شلوارلی یه پوشیدمو  مشکی گرم کت یه

 برداشتم مشکیمو کلفت شال با مشکی بوت

 بود شده سرد واقعا هوا

 کردم نگاه ها بچه به

  نفتی ابی تیپ انالی و بود زده یاسی سفیدو تیپ دیانا
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 پندارو کردم باز که درو.بیرون رفتیم و برداشتم ماشینو سویچ

 همه غول نره این: گفتم و رفتم بهش ای غره چشم یه.دیدم

 هست جا

 !گفتین؟ چیزی:گفت باالو انداخت ابرو یه

 هستی جا همه غول نره ی تو گفتم اره:من

 گرفت جلوشو اریا که سمتم بیاد میخواست

 کنی؟ کار چی مثال میخوای:من

 من باشی داشته اگرم دوما. نداری جرئتشو اوال!بزنی؟ منو بیای

 .امانتم دستت

 .میومد هم به دندوناش شدن ساییده صدای

 و زدم دکمشو. آسانسور سمت رفتم زدمو پوزخندی

 منتظرموندیم

 بستی که شرطی اون باشه نرفته یادت امیدوارم:پندار

 خدااااا واااای

 هرگز نه:من
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 قرض دوستمو باشگاه تعطیلیه ک فردا برای من.خوبه:پندار

 رقابت برای خوبیه جای اونجا میگیرم

 از غیر که باشگاهی یه به بیام کنمو اعتماد بهت باید چطور:من

 ؟!!نیست؟ کسی ما

 امانتی من دست تو:گفت زدو پوزخندی پندار

 خوبه که من نظر به:گفت بیخیال دیانا

 !کردید؟ انتخاب رقابت برای رو رقصایی نوع چه:انالی

 هاپ هیپ و سالسا:اریا

 نبود رقص نوع دو ما قرار ، استاپ استاپ:دیانا

 جا ،امیدوارم بود نشده گذاشته باره این در قراری هیچ:پندار

 نزنید

 تاشون سه هر رو کشدار نگاه یه بعد و زد پوزخندی یه دیانا

 بکنید خودتون برای رو ارزو این بهتره:گفت

 تو چون نکردیم تمرین زیاد ولی نیست بد سالسامون شت

 ..االن ولی نمیرقصیدیم پسرا با ایران
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 .پارکینگ سمت رفتیم شدیمو آسانسور سوار

 و برداشتم رو چیه اسمش نمیدونم خرید چرخ یا دستی چرخ

 ...ها خوراکی و غذایی مواد قسمت رفتیم

 تو مینداخت دیانا میداد و برمیداشت نیازو مورد وسایل انالی 

 میدادم هل رو دستی چرخ منم خرید سبد

 تا بودم منتظر من و شد شلوغ خیلی ها قفسه از قسمت یه تو

 چسبید پشت از دستی چرخ یه یهو. شم خارج اینجا از بتونم

 خورد دیانا و دیانا به خوردم من که داد هل همینجوری منو به

 دیانا کرد، نگاه دیانا به برگشت عصبانیت با انالی. انالی به

 عصبانیت با برگشتم منم کرد نگاه منو عصبانیت با برگشت

 کردم نگاه سریمو پشت

  اهورا به عصبانیت با اریا کردو نگاه اریا به عصبانیت با پندار

 میکنن چیکار اینجا اینا واااا

 هستی هم تو هستم من هرجا چرا داری؟اصال تشریف کور:من

 کجا بزنی مثال میشه:پندار
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  همینجا مثال:من

 دیگه:پندار

  مهمونی:من

 دیگه کردید دعوت خودتون که اونو:پندار

 میگه راس عه

 بار 100 هفته یه تو من که اینه مهم. کجا نیست مهم ببین:من

 دیدمت

 ارزوشو ها خیلی که چیزی شده نصیبت چیزی عجب پس:پندار

 دارن

 بسه: گفتن باهم انالی اریاو بدم جوابشو اومدم تا

 گرفتیم همدیگه از رومونو رفتیمو غره چشم هم به پندار منو

 رفتم مستقیم من و خونه برگشتیم کردن خرید کلی از بعد

 حموم سمت

***** 

 . بیخیال:من
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 شیم بیخیال موافقم منم:دیانا

 میگم همینو ساعت دو دارم که منم خب: انالی

 بریم میگی!چندی؟ چند خودت یا نیست معلوم تو بابا برو:من

 نه میگی االن بگیریم لباس

 کنیم تمرین بریم بیاین کردن بحث جای بابا:دیانا

 میگی راست اخ:من

 کنیم تمرین سالسا باهم دیانا منو شد قرار

 من و نبود حواسش دیانا که میرفتم مهم حرکت یه داشتم

 زمین خوردم محکم

 !کجاست؟ حواست نکبت اه:من

 دوباره ببخشید:دیانا

 پا حرکت میگرفتمو رو دیانا گردن باید که جایی به رسیدیم

 میرفتم

 دنیام اصال.شدم عاشقت دیدمت که اول روز همون از:دیانا

 کرد تغییر
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 .خنده از شدم ولو یهو

 کاراس این جای چه االن عوضی کوفت:من

 دوباره ببخشید:دیانا 

 بستو چشاشو دیانا که میرفتیم حرکتو همون داشتیم دوباره

 جلو آورد کردو غنچه لباشو

 خنده از بودیم مرده

 نه یا حرکتو این بریم میذاری گمشووووو:من

 دوباره اوکی:دیانا

 خالی فضای از پاهامو باید من رفتیم حرکتو این اینکه از بعد

 باز خم زانوهای با 180 حالت به بود دیانا پای زیر که ای

 حرکتو این ،وقتی باال میکشید منو دیانا باید بعد و میکردم

 فرستاد بوس زدو چشمک دیانا زدیم

  هیزی خیلی:گفتم کردمو ولش

  صورتش به زدم الکی دونه یه بعدم
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 میکرد ول منو سالسا وسط انالی. شد انالی منو نوبت خالصه

 میرقصید هاپ هیپ میرفت

  دیگه بسه:گفتم خنده با

 هم کار تو بودن رفته دوتا این اصال.شد آنالی و دیانا نوبت

 اهم اهم: من

 بابا برو:انالی

 در صورتشون گرفتو گردنشو انالی کردو بلند رو انالی دیانا

 گرفت قرار هم مقابل

 االن همین کارو، نمیگیید جدی اصال ندارید، جنبه شما:من

 کنسله قضیه میگم میرم

 کرد نگاه من به متعجب ای قیافه با کردو ول رو انالی یهو دیانا

 زمین افتاد پشت با هم انالی

 کارهم تو میریم جدی باشه:دیانا

 ️چـــــــــــــــــی

 میکنماااا کبودت سیاهو میام دیانا:من
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 کردم شوخی:دیانا

 رقصیدن جدی کردیم شروع

 میرقصیدیم هاپ هیپ هم با گروهی بعدش

 و بود باز پاهامون تامون هرسه که داشتم دوست رو اونجایی

 این خاطر به و میوردیم باال سرمونو باید یهو و پایین سرمون

 میرفت و باال میومد باهم تامون هرسه باز موهای حرکت

 پشتمو

 دالم دوشت خیلی

 دادیم لم مبل رو گرفتیمو دوش یه تمرین کلی از بعد

 خورد زنگ موبایلم

 بفرمایید بله:من

 میزنه حرف آدمیزاد عین داره اتاناز ببین بیا اتاراد آتاراد:مامان

 ️لحظه اون در من قیافه

 مامان داری لطف:من

 داشتم لطف اول از من:مامان
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 !خوبن؟ دخترا!چطورین؟

 خوبن اره:من

 !اینجا؟  میاید تعطیله فردا:مامان

 نه:من

 برید میخوای کجا کردی غلط:مامان

 داریم کار:من

 !پس؟ نمیاید بهتر:مامان

 !مامان؟ اخه بدم جا کجام من احساساتتو ابراز همه این:من

 خدافظ باش:مامان

 کرد قطع بعدم

 بهللله

 ما کرد تمرین سالسا خوب نمیشه اینجوری ها بچه میگم:دیانا

 حرکتای همینم بخاطر ، کنیم بلند همو که نداریم زور اونقدر

 بود کوله و کج خیلی امروزمون
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 های همسایه با بریم میخوای نکنه ، کنیم چیکار میگی:انالی

 کنیم تمرین عزیزمون

 تمرین رقیبش با کی اخه: گفت و کرد نگاش چپی چپ یه دیانا

 خوبه رقصشونم که کنیم تمرین اینا ارشام با میگم میکنه،

 میشه چی ببینم میزنم زنگ فردا ، نیست بدی فکر:من

 ارشام با تلگرام تو نمیخواد: گفت نما دندون لبخند یه با دیانا

 میان عصر 4 فردا کردم هماهنگ

 گفتی ما به قبلش که ممنون خیلی:من

 میشود خواهش:دیانا

 گفتمو بخیر شب ها بچه به کردیم نگاه سریال یکم اینکه بعد

 بخوابم رفتم

 کردم باز چشامو پیام صدای با

 خوابالو خانومه پاشو:پیام

 بیاید عصر نبود قرار مگه:من

 !مشکلیه؟ اومدیم االن ما ولی چرا:پیام
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  اره:گفتم باالو کشیدم گردنم تا پتورو

 !مشکلی؟ چه:پیام

 شدی خوابم مزاحم:من

 هوام رو دیدم یهو ولی نشنیدم جوابی

 زمین بذار منو نــــــــــــــــــه:من

 زمین بذار منو توام با پیام

 بذارش نمیگه مگه( خودمون پیام همون)اسمس هوی:دیانا

 زمین

 چشاش مالیدن یه کرد شروع بعدم

 لطفا نکنید دخالت:پیام

  پایین بیار منو بسه پیام:من

  بگو چیزی یه تو پیماااان

 اومد همونجور برداشتو تکیشو بود داده تکیه دیوار به که پیمان

 منو حرکت یه با بعدم بگم چی دوم سالم اول:گفت و سمتمون

 زمین گذاشت اروم کردو بغلم پایینو اورد پیام دوش از

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

151 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

  کمکت از مرسی چوطوری سالااام:من

 میکنم خواهش:پیمان

 میخوام صبحونه من اقا:ارشام

  بخوره شیکمت اون به کارد ای:دیانا

 چنده ساعت: من

  دقیقه 9:17:گفت کردو نگاه مچیش ساعت به پیام

 بشه چی که کردی بیدار منو صبح 9 اشغال عوضی: من

 کن خوبی و بیا:پیام

 بیرونو اومدیم.دستشویی سمت رفتم رفتمو غره چشم یه من

 تمرین سر رفتیم خوردیمو صبحونه

 پیمان یار آنالی ارشام یار دیانا پیام یار من همیشه مثله

 سالسا حسابی اینکه بعد رقصیدن سالسا کردیم شروع باهم

 شروع رو هاپ هیپ بعدم و کردیم استراحت یکم رقصیدیم

 کردیم

 حموم رفتم مستقیم همین برای بودیم کرده عرق حسابی
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 کردم نگاه ساعت به بیرون اومدم حموم از

  4ساعت خدا وااای

 ساعت که کردیم تمرین سالسا باهم دوباره پیام پیش رفتم

 5 شد

 !چند؟ ساعت نگفتن دیانا:من

 نه:دیانا

 کرد باز درو انالی زدن درو زنگ موقع همون

 اینم باشیم اونجا 7 ساعت گفتن:گفت و اومد ربع یه بعد

 آدرس

 !بیایم؟ باهاتون میخواین: پیام

 نیست نیاز اسمس نخیر:دیانا

 !مطمئنین؟: گفت رفتو غره چشم دیانا به پیام

 نمیخواد باو اره:من

 میخوام غذا:گفت بیرونو اومد اشپزخونه از ارشام
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 چی یه برو. بره قربونت پندار عمو:گفتم کشیدمو لپشو رفتم من

 بخور

 برید بعد بخوریم ناهار یه بریم بیاین! چی؟ یعنی:پیام

  باوش:من

 رفتیم سریع بود دیر که هرچند.خوردیم ناهار رفتیم همگی

 شدیم اماده

 یه و شیری کتونی یه و شیری شلوار یه با سفید پیراهن یه من

 یه دیانا در بیرون رفتم سفید شال و سفید کیف و شیری کت

 میشد تنگ بعدش و شله کمر تا که رون وسط تا سفید تونیک

 سفید کتونی با اسمونی ابی تنگ کشی  شلوار یه با

 سفید شال با بود پوشیده اسمونی ابی بلند کت یه روشم

  ای قهوه کرم تیپ آنالی

 کرم کتونی با ای قهوه شلوار یه با کرمی ساده تیشرت یه

 بود پوشیده ای قهوه پاییزی مانتوی یه روشم بود پوشیده

 ...شدیم دیانا ماشین سوار رفتیم کردیمو خدافظی ها بچه با
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 در سمت رفتیم شدیمو پیاده باهم کردو پارک ماشینو دیانا

 باشگاه

 تکیه رویم روبه دیوار به که دیدم پندارو شدیم داخل وقتی

 خم پاش یه و صاف پاش یه و بود بسته چشماش بودو داده

 ژستی چه جووونز.بود نشسته بودو

 وایسادم جلوش رفتم

 ️جلوش رفتم اروم منکه کرد باز چشاشو ولی چرا نمیدونم

 !!نمیای کردم فکر گفت شدو بلند

 بودم اینجا ساعت سر من:من

 کنیم شروع پس: پندار

  المپیک برم میخوام انگار وای

 !دارم؟ استرس انقدر چرا

 بود معلوم بود شده تیره درشتش چشای.کردم نگاه دیانا به

 نشناستش کسی اگه.نمیاره خودش روی به ولی داره استرس

 داره استرس نمیفهمه اصال
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 تالش داشت مطمئنا.بود صورتی دستاش نوک که هم انالی

 میره لو استرسش خاطر به وگرنه کنه گرم دستشو که میکرد

 میشیم خیط بعدم و

 هاپ هیپ اول رقص. گرفتیم قرار هم جلوی ما شدو پلی اهنگ

 .بود

 میرقصیدیم هماهنگ کردیمو شروع

  شدن هماهنگ هاشون با بود سخت

  میدادن انجام تند حرکاتشونو داشتند قصد از

 بودیم هماهنگ کامال. رقصیدن تند به کردیم شروع ماهم ولی

. بود یکی سرامون حرکت کردم هماهنگ پندار با پامو حرکات

  بود هم به نگامون

 بریده نفسمو تحرک استرسو لعنتی

 نمیدادم اهمیت ولی میکرد درد سینم قفسه بعد دقیقه چند بعد

 بودیم چسبیده هم به تقریبا شد تموم که اهنگ

  آبخوری پیش رفتیم دادیمو هلشون هماهنگ آنالی دیانا منو
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 میکنه درد سینم قفسه لعنتی: دیانا

  بستم چشامو کشیدمو دراز من

 دقیقا:من

 رفتیم پوشیدمو بلند پاشنه کفش کردیمو عوض کفشامونو

 پیست سمت

 میگیرم درد دل میدونم چون نخوردم اب

 انداختنو کفاشمون به نگاه یه پسرا وایسادیم پیست وسط

 شروع اروم اروم ما و شد پلی بعدی اهنگ. سمتون اومدن

 زیر رفت آدامس یه که میرقصیدیم داشتیم همونجوری. کردیم

 چیکار اینجا ادامس اخه.میزد هم به تمرکزمو که کفشم

 !میکرد؟

 بلندم پندار یهو نریزه هم به که بود تمرکزم رو تالشم تمام

 ادامس شد باعث که  زمینو گذاشت دوباره زدو چرخ یه کردو

 :گفت اروم.دادیم ادامه وما شه کنده کفشم زیر از
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 لطف شما ولی روش نرَم که بود ادامسه اون به حواسم من

 .روش رفتی و کردی

 سرفه کردم شروع نشستمو همونجا شدم تموم که اهنگ

 درمیارم سرفه خاطر به رودمو دلو دارم کردم حس دیگه.کردن

 کردم تموم کردنو سرفه که

 داد صدای که طرف یه طرف یه کرد پرت کفشامو شدمو بلند

 دراومد یکی

 میماله سرشو داره اهورا دیدم که صدا سمت برگشتم

 ببخشید. سرت به بخوره نمیخواستم ببخشید وای:من

 نداره اشکال:اهورا

  کیفم تو انداختمش برداشتمو کفشمو

 پسرا پیش رفتیم برداشتیمو کیفامونو

 کنیم چیکار شدیم مساوی:اریا

  اسپانیایی:اهورا

 خوبه:پندار
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 نیستم بلد اسپانیایی من نه

 کردیم شروع و گوشه یه گذاشتیم دوباره کیفامونو

 میزنم گند میدونستم بودم بلد لوق و تق

 من ولی کنار رفت پندار میشد عوض جاهامون باید که جا یه

 که میوفتادم داشتم دادم دست از کنترلمو و چیشد نفهمیدم

 نیوفتم شد باعث و گرفت لباسمو پشت از پندار

  باختی:گفت درگوشم

 نه لعنتی

 بدین جریمه باختتون برای باید:پندار

 شام:اهورا

 خوبه:اریا

 شد خارج باشگاه در از و داد تکون سر فقط پندار

 بود من تقصیر همش لعنتی

 خونه رفتیم شدیمو خارج باشگاه از
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 طرف یه شالمم کتمو طرف یه کردم پرت کیفمو

 االن میدونست ولی میده فحش دلش تو داره انالی میدونستم

 نمیگفت چیزی و عصبیم

  برقصیم اسپانیایی نبود قرار.نامردیه این:من

 چی که:گفتم کردمو نگاه بهش اینو؟ نگفتی همونجا چرا:دیانا

 ؟!برقصم اسپانیایی نیستم بلد بگم! بشه؟

 !شم؟ ضایع که بگم باختم بعد یا

 شام بهشون امشب همین اصن چیه شام یه مگه جهنم به

 میدم

 امشب بگیم یعنی!جدی؟:دیانا

 ️دیانا گذشت امشب:من

 !فرداشب؟!کی؟ پس خب:دیانا

 گرفتی جدی چرا تو گفتم چیزی یه من حاال:من

 !ندی؟ شام میخوای یعنی:دیانا

 ️: من
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 بکنی میخوای چیکار بگو درست خوب:دیانا

 دارم کار خیلی شرکت. نمیدونم: من

 شب فردا شاید اصال:گفتم اتاقم سمت میرفتم که همونجوری

 بیام دیر

 بد چه:دیانا

 خوابیدم زدمو مسواک گرفتمو دوش کردم،یه عوض لباسامو

**** 

 دارم خدا وای. دقیقه 10:32: ساعت. کردم نگاه ساعت به

  خستگی از میمیرم

 داخل اومد زدو در مدیرمون وحیدی، اقای

 بزرگمنش خانم نباشین خسته:وحیدی

 ممنون:من

 کارها شدن تموم بعد میشه اگه دارم کاری باهاتون: وحیدی

 شاپ کافی بریم باهم

 !میشه؟ تموم کارا کی: گفتم زدمو زل چشماش به
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 بریم االن همین میتونیم تقریبا شده تموم:وحیدی

 !وحیدی؟ اقای چنده ساعت: من

 :گفت انداختو ساعتش به نگاهی وحیدی

 دقیقه10:36

 شد بلند اونم شدمو بلند من

 وقتش االن میبینی باشی داشته شعور:گفتم و برداشتم کیفمو

 نیست

 میدونستم.شدم ماشینم سوار شدمو خارج شرکت از بعدم

 عالقه بهم بودم فهمیده بود وقت خیلی.داره چیکارم

 بهش ای عالقه هیچ من ولی بود هیکل خوش خوشتیپو.داره

 نداشتم

 سمت رفتم سرعت با و گذاشتم رو انتها امیر قبل روزای اهنگ

 تا صبح 8ساعت از دارم حقم خوب.میومد خوابم واقعا خونه

 میکنم کار دارم شب 10

 :دیانا
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 و دادم بدنم به قوسی و کش یه و بیرون اومدم کالس از

 میپوکید داشت دیگه مخم شد تموم بالخره آخیششش:گفتم

 خوابم داشت دیگه گذشت دیر جلسه این خیلی واقعا:مریم

 میبرد

 سلف بریم بیا بیخی اینارو: من

 بریم باشه:مریم

 نیمکتای از یکی رو رفتیم گرفتم سلف از ساندویچ یه اینکه بعد

  نشستیم دانشگاه

  خورد بهم حالم اخه اینا تو میریزه چی اه اه:من

 تو ریختم بود کاهو و خیارشور و گوجه هرچی و شدم بلند

 خالی سسمو که توش بود مونده فالفل فقط ، اشغال سطل

  خوردن به کردم شروع و روش کردم

 فکر و میکردم پذیرایی عزیرم شکم از داشتم همینجور

 پهلوم به زد یکی یهو ک میکردم

 باز کردی ،رم اورانگوتان چته هوووی:من

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

163 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 به همینجوری انگار نه انگار اما کردم صدات بار صد:مریم

 داره کوهان که حیوانی یک عین و بودی زده زل روبروت

 بودی؟ چی فکر تو حاال میلومبوندی، ساندویچ

 صداش چجوری که میکردم فکر داشتم:گفتم کشیدمو آهی

 به غمگینی قیافه یه و باشه داشته دوست منو بیشتر تا کنم

 گرفتم خودم

 انقدر من ینی:گفت عشقوالنس قضیه بود کرده فکر که مریمم

 کمکت بتونم شاید ؟بگو چیه قضیه نگفتی؟ بهم که غریبم

 ...کنم

 نیست بقیه مثه رابطمون اون و من میدونی ،آخه هععی:من

 اون و من ،امم اون و من...

 چی؟ اون و تو:گفت بود گرفته قرار تاثیر تحت که مریم

 گفتم و برگشتم اولم حالت به دیگه بود رفته سر حوصلم

 نبود حسش بزارم سرکارت میخواستم:

 مزه بی لوس:مریم
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 کنم؟ صدا چی رو اهورا این جدی ولی:من

 کیه؟ اهورا:گفت مچگیرانه حالت یه با مریم

 میگم گوالخمونو همسایه ، دیگه خودمون هلوعه همون بابا:من

 ای حرفه کردن پیدا اسم تو که خودت نمیدونم ، اهاا:مریم

 تری

 دست بگم بهش بخوام اگه...اممم: گفتم و کردم فکر یکم من

 فکر بگم خالی هوراااای اگرم و میشه طوالنی هورا جیغو و

 تو مضخرفیه اسم چه وااای شدم، خوشحال دیدنش از میکنه

 ️آخه داری

 سر دیگه جون مظفری وگرنه خلوچل پاشو:گفت و خندید مریم

 نمیده راهمون کالس

 جووون اخخخخ: گفتم و هوا پریدم بودم شده شارژ که من

 دویدم و کشیدم مریمو دست و اومدم وایسا عشقم مظفری

 کالس سمت
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 همینجوری دانشگاه میمونای های تیکه به توجه بدون توراه

 میخوندم اهنگ بلند بلند

  پیییشت میااام دااررممم

 هموااااره چه راهرووو

....... 

 کوه انگار حاال شدم هالک ، خستگی از مردم ننهههه وااای

 خخخخ کندم

 و کلش رو بود افتاده پنجره از افتاب نور که افتادم مظفری یاد

 عکس یه یواشکی منم میکرد روشن کالسو کل پرژکتور عین

 ساعت 1 تو بود شده هنری خیلی ،المصب گرفتم ازش

 ...اصال بود عالی واای شد پخش همه بین عکسش

 کلیدمو خونه دم رسیدم وقتی کردمو پارک پارکینگ تو ماشینو

 هم آتاناز و بود بیمارستان آنالی ،چون کنم باز درو که آوردم در

 ...شرکت

 هوا پریدم متر 5 یکی سالم صدای با که کردم باز درو
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 برگشتم... ترکید(زحرم،زهرم) زحلم مامان هیییع،وای:من

 خودمونه هورای و جیغ و دست همون یا اهورا دیدم

 کردنه؟ سالم وضع چه این:من

 تو زیادی جنابعالی کردم سالم معمولی خیلی من:اهورا

 میکردی سیر خیاالتت

 حاال خب:پرسیدم و گفتم اییشیی یه بدم نداشتم جوابی چون

 باشه بوده سالم قصدت فقط نکنم فکر ، داشتی چیکار

 باختتون:گفت بود صورتش رو کج لبخند یه که همونجور اهورا

 بدید شام ما به باید امشب نرفته؟ یادتون که رو

 غذا وقته ،چند آخییی:گفتم دادمو تکون افسوس حالت به سرمو

 براتووون نمیرم الهی نخوردید؟

 کردم نگاهش دلسوزی حالت با بعد

 عوض چیزیو حرفا این:گفت بیخیال و زد پوزخند یه اهورا

 ادامه و گرفت طرفم کارتی یه بعدش و کوچولو جوجو نمیکنه
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 تا چون کن اس برام رو رستوران  آدرس منه شماره این:داد

 نیستیم خونه شب

 بدید شمارتونو نکرده الزم:گفتم کردمو شماره به نگاه یه

 بیایم نمیتونیم ، خونه میاد دیر اتاناز ،امروز

 باشی داشته شمارمو نمیومد خوشم اصال بهتر چه عه؟:اهورا

 خخخخخ عمت جون اره

 بعد بود خدام از من که نه:گفتم کردمو بهش کجی دهن یه

 ...بستم محکم درو و تو رفتم

****** 

 که ،گوشیشم بود نیومده هنوز آتاناز و بود دقیقه10:45 ساعت

 ...همیشه خاموشه ماشاال

 هی انالیم و میز رو بودم انداخته پامو و مبل رو بودم نشسته من

  میرفت رژه

 تو جای به پامم ، رفت گیج سرم دیگه جا یه بشین اه:من

 شد خسته
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 بهش داری میبینم ، آره:گفت و کرد پام به ای اشاره یه آنالی

 یه مبل یه رو نشست بعد همینه بخاطر پس میدی استراحت

 واسش اتفاقی ،نکنه نگرانم ، آخه نمیادش چرا:داد ادامه و نفره

 باشه افتاده

 زدم گاز برداشتمو میز رو از سیب یه

 توام ، کشیده طول کارش فقط خوبه حالش باش مطمئن:من

 نزن بد نفوس انقد مامانا این عین

 نمیدادم نشون نگرانیمو هیچوقت کال ولی بودم نگران خودمم

 بودم معروف بودن خونسرد به همین برای

 اومد در تو کلید چرخوندن صدای که بزنه حرفی اومد آنالی

 اومدش بفرما: گفتم و زدم لبخندی

 سکته ما تو؟ کجایی دختر وای:  گفت و در سمت دوید آنالی

 خاموشه گوشیت ،چرا کردیم

 شارژش گوشیمم میام، دیر که گفتم ، ماست از سالم: آتاناز

 بود شده تموم

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

169 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 عخشم سالم:من

 بودی من با:گفت تعجب با و کرد پشتش به نگاه یه آتاناز

 بودم خان خرزو با کن حفظ آرامشتو ، نه:من

 خوردی؟ شام:آتاناز به رو آنالی

 میشم ممنونت واقعا بیاری اگه نه،:آتاناز

 آشپزخونه سمت رفت و داد تکون سری آنالی

 رو هورا و جیغ و دست یارو این امروز:گفتم و اپن رو نشستم

 دیدم

 اهوراس منظورت: گفت و خندید آنالی

  اوهوم:گفتم کردمو باز نیشامو

 میگفتی داشتی خب؟:آتاناز

 نمیدین؟ شام چرا میگن ها نخورده شام این ، دیگه هیچی:من

 سری براشون: گفت اتاقش سمت میرفت که همینجوری اتاناز

  کنن تحمل شب فردا تا بگو و بده تکون تاسف از
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 اوکی:گفتم زدمو شیطانی لبخند یه

 فیلم یه خورد شامشو و گرفت دوش یه آتاناز اینکه بعد

 برد خوابمون حال تو دیدن فیلم حال در که ببینیم گذاشتم

********** 

 :آتاناز

 

 اتااااناز:دیانا

 !ها؟:من

 !ندیدی؟ منو ادکلن:دیانا

 اینجاس بیا:من

 دورم ریختم کردمو شونه موهامو

 مانتو های لبه که پوشیدم مالیم صورتی و سفید شنلی مانتو یه

 بود شده دوزی گل صورتی بزرگ های گل با پاییزیم

  صورتی بلند پاشنه کفش یه پوشیدمو سفید جذب شلوارلی یه
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 اخر در و زدم جیغ صورتی رژ با صورتی رژگونه  زدمو ریمل یه

 کردم سرم سفیدمو شال

 اماااددم من:من

 همینطور منم: انالی

 بریم: دیانا

 کرم ای قهوه تیپ انالی بودو زده  آبی و سفید تیپ دیانا

 رستوران سمت رفتیم شدیمو ماشین سوار

 بدی پولشو باید تو غذاهاش باشه گرون دیانا:من

 این بهت منم خوب رستوران یه گفتی تو چه من به:دیانا

 دادم پیشنهاد رستورانو

 دادی بهشون آبادو ناکجا ادرس نبود زشت ولی:آنالی

 !هان؟:دیانا

 که بود این برای فقط کار این!من؟ خواهر چیه اباد ناکجا:من

 بگیرن شکمشونو جلوی بشنو ادم

 !نفرستادیمشون؟ رستوران از دور یکم:گفت خندیدو دیانا
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 نمیکنم فکر نه:انالی

 براشون الکی ادرس بگیریم پسرارو حال اینکه برای ما

 راه گفتیم که ای موقع از دیرتر و دادیم بهشون نوشتیمو

 افتادیم

 چه اهنگ کردم، پایین باال اهنگارو ضبطو سمت بردم دستمو

 کردم زیاد صداشو گذاشتمو فرجامو امیر عالیه

 وپیاده کردم پارک رستوران پارکینگ تو ماشینو رسیدیم وقتی

 شدیم

 قشنگ شیکو خیلی.بود خوشگل  چقدر.رستوران داخل رفتیم

 شیطانی لبخند با.دیدیم دوستاشو پندارو دور از.بود شده چیده

 قرمز ترکیب چشماش همیشه مثل که پندار. سمتشون رفتیم

 شده قرمز عصبانیت از چشماش یعنی)یوهاهاها. بود مشکی

 (بود

 !باشه؟ پرست شکم میتونه چقدر ادم:گفتم زدمو پوزخند

 دادن تکون حرفم تایید نشونه به سرشونو انالی دیاناو
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 کردید پیدا راهو خوب:گفتم نشستیمو

 به همینجوری منم نخنده تا گرفت دهنشو جلوی سریع دیانا

 کردم می نگاه پندار

 دلیل به بعضیا ولی.کردنش پیدا بود راحت خیلی بله:پندار

 ندن ادرس ،بهتره اشنایی و سواد نداشتن

 تو بکوبم تا نداره در اینجا که حیف چشماش تو زدم زل

 داره که گلدون ولی صورتش

 گرفتن جلومو که کنم پرت خواستم و برداشتم گلدونو

 !گرفتی؟ گلدون نیست در:گفت خنده با پندار 

 در کنم چیکار:گفتم و گرفت خندم بود خونده فکرمو اینکه از

 صورتت به بکوبم گلدون باید نداره

 میز سر نشستیم همه دوباره

 نداره بنزین من ماشین کردید نامردی ولی:اهورا

 !چی؟ یعنی:دیانا
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 بنزینم چون شد خاموش ماشین کردم پارک ماشینمو تا: اهورا

  االنور نور شد دیگه دادین غلط آدرس که ،شماهم بود کم

 برگردیم چجوری میخوایم حاال:اریا

 کردن نگاه منو برگشتن همه

 !؟206 یه تو نفر6.نکنید فکرشم: گفتم دادمو لم صندلیم رو منم

 بابا برو

 نباش نگران میشیم جا جوری یه:اهورا

 گارسون اومدن با شد همزمان که رفتم اهورا به ای غره چشم

... 

 دارید میل چی آمدید خوش خیلی:گارسون

 توش کردیم کلمونو همگی ما دستمونو داد رو منو

 خوند نمیشد اصال داشت اسمایی یه

  چیه؟ این دیانا:گفتم دیانا به من

 !چیه؟ این کن ولش.. ااامممم هااااا:دیانا
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  نمیدونم چیزه عه:من

. چیه اینا بخونی میتونی رو وجقا عجق این دکتری تو اریا:اهورا

 چیه این

 ؟

 نمیدونم... عم... چیزه:اریا

 خندیدیم همگی

 بخونیم نمیتونیم اصال ما چیه اینا آقا:پندار

 دوست هرچی. داریم همچی اینجا ما نیست مشکلی:گارسون

 .بفرمایید دارید

 !بخورم؟ چی من وای

 .ودادن سفارششون همه

 شیشلیک:دیانا

 شیشلیک:اهورا

 برگ کباب:انالی
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 کباب جوجه:اریا

  مخصوص کباب:پندار

 اخه. شدم هل من وایسین وایسین:گفتم من که شد من نوبت

 !بخورم؟ چی من

 میکنم شوخی کردن فکر وااا خندیدن همه

 سفارش اینو میخوای خوشمزس خیلی مخصوص کباب: پندار

 بده

 نمیخورم و توبخوری هرچی من:من

 بیارید شیشلیک منم برای لطفا:من

 ابرو واسش هی منم میکرد نگاه من به قرمز چشمایی با پندار

 مینداختم باال

  رفت گارسون

 بشوریم دستامونو بریم:من

 بریم باشه:دیانا
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 برگشتیم دوباره و شستیم دستامونو و دستشویی رفتیم

 سرجامون

  نمیشورید دستاتونو شما: من

 چرا:اهورا

. بود میز رو پولش کیف پندار بشورن دستاشونو رفتن بلندشدنو

 کیفم تو گذاشتم برداشتمو بانکیشو کارت کردمو بازش سریع

 اومد ها غذا با گارسون اومدن پسرها تا

 شدیم بلند باهمدیگه خوردیم که غذامونو

 میکردن نگاه منو داشتن همه

  باشه:من

  میکردم حساب بایدمن

 دراوردم پولمو کیف صندوقو سمت رفتم

 اورد و گرفت دستمو یکی دار صندوق به بدم کارتمو خواستم تا

 پایین

 کردم نگاه طرف به
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 نکن جیبت تو دست هیچوقت همراهته مرد یه تا:پندار

 خدایاااا میشه خیط االن جوووون اخ. نوکرتم خدا واااااااای

 مرسی دستت

 کارتش دنبال دراوردو پولشو کیف جیبشو تو کرد دست پندار

 میگشت

 شده چی نمیدونم مثال که کردم جوری قیافمو منم

  کو کارتم پس:پندار

 میکنم حساب خودم من بیخیال:من

 نیست کارتم ولی میکنم حساب نه:پندار

  صندوق به دادم درآوردمو کارتشو

 نگفتم چیزی منم کرد نگام عصبی پندار

 رمزتون:خانمه

 بپرسید ایشون از نیست من کارت:من

 نگاه من به بعد کرد نگاه زنه دست کارت به تعجب با پندار

 7634:گفت زنه به و کرد
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 بیرون دوییدم خندیدمو بلند بلند

 شدم قایم پشتش ماشینمو سمت رفتم سریع

 میگشت من دنبال و بیرون اومد رستوران از بادو پندار

 ماشینه پشت داداش:اهورا

 دوییدن کردم شروع رفتمو غره چشم یه اهورا به شدمو بلند

 میشه تر نزدیک داره پندار میدیم میکردم نگاه پشتمو هی

  یاخدا

 هوام رو دیدم یهو

 باتوام هوی. زمین بذار منو:زدم جیغ

 میرسم خدمتت به! میری؟ کش منو کارت:پندار

 بذار منو. کنی حساب خودت میخواستی توکه بابا:من

 زمــــــــــین

 بدی پس تاوانشو باید. عمرا:پندار

 کنه کمک یکی بابا!چیه؟ تاوان:من
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 میخندیدن داشتن بودنو گرفته دلشونو ها بچه

 میرسه ماهم نوبت بخندین باشه:من

 یه و بود اب توش که داشت بزرگ حوض یه رستوران محوطه

 بیرون بود زده وسطش از فواره

 حوض اون سمت میرفت داشت پندار

 میکشمت میخورم سرما نه پندار:من

 نــــــــــــــــــه

 آب تو انداخت منو گفتم دیر ولی

 بیرون اومدم بیرون اب از سریع

 سرده وای سرده سرده:من

 میگرفتمو لباسش از. پندار کردن دنبال کردم شروع

  میرفت در هی ولی حوض سمت میکشوندم

 میگم بهت اونوقت بیای پیاده شدی مجبور وقتی:من

 ماشینم سمت رفتم بعدم
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  شدیم ماشین سوار همه زور به

 !شدی؟ سوار چرا تو: پندار روبه من

 شووو پیاده 

 نمیشم:پندار

 شو پیاده:من

 نمیشم:پندار

 شو پیاده:من

 نمیشم: پندار

 جهنم به: من

 بچه داد که کردم روشن بخاری همین برای میکردم یخ داشتم

 دراومد ها

 تو میشیم خفه داریم همینجوری پشت این اتاناز اه:دیانا

 !کردی؟ روشن بخاری

 بود سردم ولی بخاریو کردم خاموش منم

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

182 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 باال ابرو هی تالفی برای اونم که میرفتم غره چشم پندار به هی

 مینداخت

 خونه رفتیم شدیمو پیاده کردمو پارک ماشینو سریع رسیدیم

 بود خوب خیلی ممنون شام برای خانم اتاناز:اریا

  میکنم خواهش:من

 بود عالی خیلی میکنم تشکر منم:اهورا

 ایشون ، کنید تشکر پنداار آقااا از باید میکنم خواهش:من

 کردن حساب

 خورد می حرص داشت بود افتاده یادش تازه که پندارم

 خونه داخل رفتیم کردیمو خدافظی دیگه باهم

 گرفتم گرم اب دوش یه و حموم رفتم سریع

 سویشرت روش پوشیدم لباس اینکه بعد بیرونو اومدم

 پوشیدم هم خونگیمو

 میکشمت بخورم سرما اگه پندار وای

**** 
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 کردم باز چشمامو ها شیشه به بارون خوردن صدای با

 من خدای وای پنجره سمت رفتم برداشتم خودم روی از رو پتو

 خوبی هوای چه

 بودم ابری و بارونی هوای عااااشق همیشه من

 پایین رفتم برداشتمو صندلی روی از سویشرتمو

 بود خواب صندلی رو آنالی

 . صندلیش دادن تکون کردم شروع کنارشو رفتم

 زلزله انالی زلزله انالی انالی:من

 از تعادلشو که شد بلند مبل صندلی روی از سرعت با آنالی

 زمین تو رفت صورت با دادو دست

 میخندیدم بودمو گرفته و دلم

 یهو که بزنتم خواست و سمتم کد شد بلند دید منو که انالی

 و خورد بهم تعادلش و پایین اومد ها پله از خیز سینه دیانا

 زمین تو رفت صورت با اخرو ی پله چندتا
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 خندیدن کردم شروع کشیدمو دزار زمین رو

 دیانا قیافه بود دار خنده خیلی خدااااا واااای

 میخندید دیانا به هم انالی

 جدی کردم فکر عوضیااااا:گفت شدو بلند دید مارو تا دیانا

 زلزلس

 بالکن سمت رفت شدو بلند بعدم

 بارون زیر رفتیم باهم کنارش رفتم

 بود شده کم سرعتش

 العادس فوق هوا:دیانا

 کرد نگاه بهم که کردم تایید حرفشو

 گرفت دلم:دیانا

  استغفراهلل... ی پسره اون یاد باز:من

 دیگه نمیکنم فکر بهش ، بیخیال:دیانا

 داخل رفت بعدم
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  کردم نگاه چپم سمت به

 پیداست اینا پندار بالکن اینجا از اوووووو

  بیخیال

 خوردیم رو صبحونه بازی مسخره و خنده کلی با داخلو رفتم

 خورد زنگ موبایلم

 !ها؟:من

 که نداری شعور:اتاراد

 رفتی داداشت به میگن همه اره:من

 استغفراهلل...... همه:اتاراد

 !کارتون؟:من

 میذاره خواستگاری قرار من واس داره مامان:اتاراد

 اونجا میام امروز:من

 دارم دوست خیلی گرم دمت:اتاراد

 وظیفته:من
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 مامانی دومه نیمه تو:اتاراد

 شدی مزاحم:من

 میشه؟خدافظ تو زبون حریف کی:اتاراد

 مام:گفتم کردمو قطع خدافظی بدون

  میگم قضیرو مامان به میرم امروز:من

 !چیو؟ قضیه:دیانا

 اتاراد خواستگاری:من

 میایم ماهم:دیانا

 اوکی:من

 شرکت رفتم کردمو عوض لباسمو

**** 

 . زدم رو خونه زنگ

 !کیه؟:مامان

 دره پشت زندگیت ی همه:من
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 گرفتی اشتباه:مامان

️ 

 خندیدن ریز آنالی و دیانا

 نکن شروع دوباره مامان:زدم زنگ دوباره

 داخل رفتیم کردو باز درو مامان

 اومدید خوش خیلی دخترا سالاااام:مامان

 شهربانو خاله ممنون:دیانا

  بود شده تنگ برات دلم خاله وای:انالی

 همینطور منم:مامان

 اورد چایی برام مامان داخلو رفتیم

 نکشید زحمت خاله اوف:دیانا

 گذاشتی خواستگاری قرار شنیدم مامان:من

 میترشه داره اتاراد واال:مامان

 خنده زیر زدن انالی دیاناو
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 داره نظر زیر رو دختری یه خودش اون:گفتم تفاوت بی من

 !کردی؟ تحقیق:مامان

 کن صبر نه:من

 خیلی باهم که اتاراد دوستای از یکی به داوردمو موبایلمو

 زدم زنگ بود اکیپشون عضو بودنو صمیمی

 خانم آتاناز بببهههه:مروارید

 چطوری سالم:من

 چطوری تو مرسی:مروارید

 خوبم:من

 داشتی کاری جانم:مروارید

 !میشناسی؟ الینا اسم به کسی.اره:من

 !نه؟. میکنی تحقیق داری اها!چطور؟ اره:مروارید

 اوهوم: من
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 ونسبی اصل با خوشگله،مهربونه،خانواده خیلی:مروارید

 خانمه خیلی.داره

 باشه نداشته مشکلی بیین کن تحقیق دقیق:من

 میزنم زنگ بهت.االن: مروارید

 ممنونم:من

 میز رو گذاشتم گوشیمو و کردم قطع

 بهتر چه که داره دوست خودش اگه باشه:مامان

 بگه خودت به تحقیقشو جواب میگم مروارید به:من

 باشه:مامان

 .زدن خونرو زنگ

 خودم به چرا:گفت ایفون سمت میرفت که همونجوری. مامان

 نگفت

 میکشید خجالت:من

 :داخل اومد اتاراد بازکردو درو مامان
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 همگی به سالااام

 ! نگفتی؟ خودم به چرا:گفت مامان کردیمو سالم همه

 من خب مامان: گفت کردو نگاه من به اتاراد

 بذاریم قرار کی واسه:مامان

 کرد نگاه من به بعد کردو نگاه مامان به اتاراد

 میچرخید میرفتو صدقم قربون هی کردو بغلم سمتو امد بدو

 منو زمین بذار باشه:من

 کرد بلند مامانو رفت زمینو گذاشت منو اتاراد

  داخل اومد بابا کردمو باز درو زدن، درو زنگ

 بچرخون کن بغل منم بغل:گفت دید اتارادو مامانو تا بابا

 ️لحظه اون در ما قیافه

 میخوای چی چیه زنمو کن ول:بابا

  بهله

 بخوریم شام بریم بیخی:من
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 داشتن هم بابا مامانو کردو تشکر ازم کلی اتاراد شام بعد

 میزدن حرف خواستگاری درمورد

 خونه رفتیم کردیمو خدافظی همشون با

 :انالی

 خونه برگشتیم    

 (آتاراده منظورش!)عطارد؟ نامزدی بپوشم چی من واااای:دیانا

 دومادممممم خواهر که من. بگو منو: اتاناز

 شد باز بختمون اومدیمو باشیم بهترین باید حتما:دیانا

 بپوشیم چی جدی ولی بابا برو:من

 از یکی نکردیم پیدا اگه میخریم چی یه میریم بیخی:آتاناز

 میپوشیم داریم اینایی

 دااارم کالس کلی فردا که بخوابیم موافقم،بریم:من

 بریم آره:دیانا

**** 
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 بود صادقی اریا آقای جناب که استادمون به بودم زده زل

 نشدم متوجه بحثو جای یه ولی

 !بدید؟ توضیح دوباره اینجارو میشه استاد ببخشید:من

 یا میدین گوش شما ببینم بشینم ندارم وقت من راد خانم:اریا

 کنین گوش میخواستین. بدم توضیح دوباره ندارم وقت و نه

 این جای به زدی حرف همه این که تو. بیشعور:گفتم اروم من

 میدادی توضیح دوباره پرتا چرتو

 گفتید؟ چی:آریا

 بدید گوش میخواستین:من

 دادم تحویلش پوزخند یه و

 بیرون:اریا

 بله:من

 بدید گوش میخواستین:اریا

 !میگید؟ اینو بیرون گفت بهتون هم اینجا رئیس وقتی:من
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 بیرون:گفت زدو پوزخند یه اریا

 مدیر دفتر سمت رفتم شدمو بلند سریع

 نیستم انالی نگیرم تورو حال من

 اریام

 زدم مدیرو اتاق در

 بفرمایید:صفری

 صفری اقای سالم:گفتم و داخل رفتم

 بفرمایید راد خانم سالم:صفری

 استـــــاد اقای جناب:من

 کالس از انداختن منو صــــــــــــــادقــــــــــــی

  بیرون

 'کردن؟ اینکارو دلیل چه به:گفت کردو اخم سریع صفری

 بدن توضیح مبحثو یه دوباره لطفا گفتم اینکه خاطر به:من

 لطفا بدید توضیح کامل:صفری
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 کنه آشنا کامل کارمون با مارو اینکه برای صادقی اقای:من

 دکترها استراحت اتاق بردن مارو همین برای

 نشدمو متوجهش من که بودن مبحثی دادن توضیح درحال

 بدن توضیح دوباره گفتم

. بدن توضیح من مثل کسی برای ندارن وقت:گفتن ایشون ولی

 ما سرپرست رو استادی همچین که نداشتم انتظار شما از واقعا

 بدید قرار

 بیرون رفت اتاق از شدو بلند سریع صفری

 دوستای از یکی از چون حساسه من رو صفری میدونستم

 منده عالقه بهم بودم شنیده صمیمیش

 ضعفش نقطه رو میذاشتم هی منم

  استراحت اتاق داخل رفتیم باهم رفتمو دنبالش

 صادقی اقای: صفری

 بفرمایید:آریا

 بیرون:صفری
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 ملسیییییی جووون صفری وای️️

 بیرون اومد اتاق از اریا و خندیدن بچه همه

 بیاید من اتاق به لطفا:صفری

 براتون خودم بعدا سرکارتون بفرمایید شما:گفت من به رو بعد

  مبحثو اون

 میدم توضیح:گفت کردو نگاه اریا به

  شده قرمز فهمیدم بعد و شد ریز چشماش لحظه یه برای اریا

 نازنین سمت رفتم زدمو پوزخند بهش

 گرفتی حالشو خوب گرم دمت:نازنین

 میشد پرو داشت دیگه:من

**** 

 گفت یکی که میشدم ماشین سوار داشتم

 خانم انالی
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 به کنم فکر.بود صفری فهمیدم و صدا سمت برگشتم تعجب با

 دادم رو زیاد اینم

 بدم توضیح مبحثو اون براتون بیاید خانم انالی: صفری

 نیست نیازی:من

 بفرمایید میشه بد خیلی نگیرید یاد اگه:صفری

 نیست نیاز میگم صفری اقای:من

 به چسبوندش گرفتو یقشو یکی یهو که بزنه حرف اومد صفری

 اینجوری باید گمشو یعنی نیست نیاز میگه وقتی:گفت دیوارو

 !بگه؟ بهت

 سمتشون رفتم سریع.بود اریا صدای این

 داره ربطی توچه به: صفری

 داره ربط خیلی که میفهمی بعدا:اریا

 صادقی اقای کنید ولش:من

 !فهمیدی؟:زد داد اریا

 نه: صادقی
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 جیغ که صورتش به بکوبه که باال اورد مشتشو اریا

 اریــــــــــــــااااا:زدم

 پشت از صفری و داد هل رو صفری پایینو اورد مشتشو اریا

 افتاد

 و کرد سوارم ماشینمو سمت کشوند من گرفتو استینمو اریا

 ماشینش سمت رفت

 خونه سمت رفتم کردمو روشن ماشینو

 کاریه چه این روانی مرتیکه

 گرفت رو صفری حال کردم حال خیلی خودمونیماااااا ولی

  بیخیال

 دیانااااا اتااااناز،:زدم داد شدمو خونه داخل

 بود خواب کنم فکر و بود کشیده دراز مبل رو که اتاناز

 مارررر زهر:گفت

 نیست ادم عین اومدنتم

 توعه مثل اره:من
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 گرفتی اشتباه دیانا با منو:آتاناز

 شــــــــــو خفه:زد داد باال از دیانا

 شد چی امروز کنم تعریف براتون بیاید بیخی:من

**** 

 !جدنی؟:اتاناز

 اهوم:من

 دااار امانت میگن این به گرم دمش بابا:دیانا

 اهوم:من

  کوفت:دیانا

 بیرون بریم بیخی:من

 بریم کجا: دیانا

 بیرون:من

 میاد خوابم خیلی من:گفت کشیدو دراز دوباره آتاناز

 بخوابیم بریم پس باشه:من
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 خوابیدیم رفتیم همگی

***** 

 خواب از بود ضعیف صداش که ظرف چندتا شکستن صدای با

 پریدم

 پریده  خواب از هم دیانا اتانازو بیرون اومدم اتاق از سریع

 بیرون رفتیم پوشیدمو لباس سریع تامون سه هر بودن

 میومد دوستاش و اریا خونه از بیداد دادو صدای

 زد زنگو سریع اتاناز

 بکشن همو بزنن نکنه

 ...ولی کرد باز درو اهورا

 همانا خنده از ما ترکیدن و همانا شدن باز در

 اثر معلومه که سیاه صورت پیشبندو با اهورا من خدای وااای

  کرد باز درو اومد بود سوختگی

 !بود؟ چی شکستن صدای وضعیه چه این: آتاناز

 ببینید داخل بیاید خودتون اصال... راستش:اهورا
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  داخل رفتیم کردیمو نگاه دیگه هم یه دیانا منو و اتاناز

  اشپزخونه سمت رفتیم سریع

 رو چیزی یه بود معلوم و بود شده سیاه کال گاز اشپزخونه تو

 ترکوندن

 وااای بود پیشبند هم پندار و اریا تن و بود شکسته ظرفها

 دلقک بودن شده تاشون سه هر من خدای

 میخندیدیم بودیمو گرفته دالمونو تا سه ما

 :اتاناز

 اینجا خبره چه

 امممم.... چیزه: اریا

 راستش 

 بگم اومدم ظرفها کردن جمع کرد شروع شدو خم پندار

 برید دستشو پندار موقع همون که باش مواظب

 ! میکنی؟ چیکار دیونه:من

  میکنم جمع شکسترو ظرفهای این دارم نمیبینی مگه اخ:پندار
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 پندارو دستای بیا انالی وااای. کنی جمع نمیخواد تو:من

 کن پانسمان

 بیارم وسیله میرم باشه:انالی

 داریم همینجا نمیخواد:اریا

 پانسمان دستتو برو بیا پندار:من

 کنه

 کنی چیکار میخوای تو:پندار

 کنم جمع رو ظرفها این:من

 نمیخواد: پندار

 کنم جمع اینارو میخوام برو بیا. پندار:من

 نه:پندار

پــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــدااااااا:من

 بروووووو بیا اااررررررر
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 اشپزخونه از داشت پریدو ظرفها رو از من جیغ صدای با پندار

 روفرشیش به گرفتمو لباسشو پشت از که بیرون رفت می

 کردم اشاره

 میرفتم داشتم پوشیدم فرشیشو رو من دراوردو روفرشیشو

 نبری دستتو:گفت که اشپزخونه داخل

 اشپزخونه تو رفتم رفتمو بهش غره چشم

  کردم جمع شکسترو ظرفهای ی همه ربع یه بعد

 ها بچه سمت رفتم کردمو پاک پیشونیمو عرق دست پشت با

 بکنید؟ میخواستید چیکار اخه:من

 کنیم درست خونگی غذای:اهورا

 خوردیم نیمرو و املت یا بیرون غذای بس از شدیم خسته

 نگفتید ما به چرا خب:دیانا

 کردیم نگاه بهش برگشتیم همه

 میکنیم درست خودمون واسه ما داره اشکالی چه خب:دیانا

 کنیم درست شماهم واسه
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 خوبیه فکر: انالی

 موافقم:من

 کنید درست شام اینجا بیاید بعد به این از پس:اریا

 نمیشه زحمت اگه البته....برید

 شما خونه چرا ولی نیست مشکلی:من

 میکنیم درست خودمون خونه

 ماست با غذایی مواد نه:پندار

 خونه بریم پاشین ها بچه باشه:دیانا

 بریم:انالی

 :گفتم کردیمو خدافظی باهاشون

 کنیم درست نوبتی باید

 خوبیه فکر:دیانا

 بخوابم دوباره میخوام من االن ولی:من

 نبریدی دستتو توکه:دیانا

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

204 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 بخوابم میخواام ولی نه:من

 باشه: انالی

 دیگه برووووو پاشو:دیانا

 بابا ای بااااشه:من

  کنم درست غذا براشون برم بود من نوبت امروز

 گذشته گذاشتیم قرارو این که روزی اون از هفته یه

 دوستان و پندار خونه سمت رفتم برداشتمو خونرو کلید

 فسنجون:گفت سریع کردو باز درو باذوق اهورا که زدم درو

 کن درست فسنجون لطفا

 داری حال بابا کنار برو:گفتم عقبو دادم هلش

 دنبالم اهورا و اشپزخونه سمت میرفتم من

 لطفا. تروخدا:اهورا

 باااشه:من

 ایول ایول:اهورا
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 بردار سرم از دست برو:من

 نداشتم حوصله اصال همین برای نبود برام خوبی روز امروز

 رد جواب بهش منم کردو خواستگاری ازم شرکتم رئیس امروز

 دادم

 پرسیدم وقتی و کنی ازدواج باید من با شده زورم به گفت اونم

  چرا

 و فحش بیدادو دادو کردم شروع من رئیستم من چون گفت

  بنویسم ناممو استعفا شد باعث که فحشکاری

 بود خورد حسابی اعصابم

 شن قبول اگه و شده شروع امتحاناشون انالی و دیانا

 میگیرن مدرکشونو

 دقیقه 8:23 کردم نگاه ساعت به

 خورشت کردم نگاه گاز روی قابلمه به شد شب زود چه

 بود اماده فسنجونم
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 دومتر پندار صدای با که خونه ببرم بریزمو خودمون برای امدم

 شکست افتادو دستم توی ظرفه و هوا پریدم

  داری کرم مگه ترسیدم روانی:من

  نخور تکون! کجاست؟ تو حواست:پندار

 بهم داد درآوردو فرشیشو رو سریع

 کردم جمع ظرفهارو برداشتمو جارو پوشیدمو سریع منم

 ! زدم؟ صدات چقدر زدم در قدر چه میدونی:پندار

  کردم می فکر داشتم.نشنیدم اصال:من

 چی به:پندار

 بیخی هیچی:من

 بغلم سمتم اومد دو با اهورا زدو صدا رو اهورا و اریا رفت پندار

 فسنجون سمت رفت زمینو گذاشتم دوباره چرخوندمو کردو

 دادم تکون براش تاسف از سری و کردم نگاه بهش تعجب با

 خودمون خونه سمت رفتم و
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  اوپن رو گذاشتم رو غذا کردمو باز درو

  ساکتی؟ انقدر چرا شده چی:دیانا

 شدم میز چیدن مشغول دوباره انداختمو نگاهی یه بهش

 دادم استعفا:من

 چـــــــــــــــــی:گفتن داد با آنالی و دیانا

  ؟

 کردم تعریف ماجرارو براشون

 شه تموم امتحاناتمون که ماهم بهتره اینجوری ایول:دیانا

 بگذرونیم خوش فقط میریم

 خوردیم شام رفتیم کردیمو موافقت

 تلویزیون ما زدنای عق با که دیدیم عاشقانه فیلم یه شام بعد

 خوابیدیم رفتیم ما شدو خاموش

 :اهورا

 میخوری چقدر دیگه بسه اهووراااا:پندار
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 داری من به چیکار خوردی غذاتو که تو ، چه تو به:من

 تو با ظرفا پس باشه خب:پندار

 نمیاد صدات چی؟ ها؟:من

 بشووور رو ظرفاا میگم:پندار

 بشوری رو ظرفا ،میخوای اهاا:من

 به ، برو بیا:گفت و زد بهم گردنی پس یدونه طرفمو اومد پندار

 گنده شیکم تنبل نیومده کار تو

 و باال زدم پیرنمو بعد گندست؟ شیکم کجااام من:من

 ببینی؟ رو ها عضله این نداری چشم:گفتم

 شو خفه چشام جلو از نکردم نصفت تا اهورا: پندار

 چششششم: گفتم خندیدمو

  خورد زنگ گوشیم که کاناپه رو نشستم رفتم

 :گفت افغانی لهجه با یکی که برداشتم بود ناشناس شمارش

 ای کاشته اینجا را یکشنبه منا ، تو ای مانده کجا ، شنبه سالم
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 این؟ میگه چی هااا؟

 ای؟ شنبه چند االن تو ، سالم:من

 تماس شنبه با من کیستی؟ تو مینمایی؟ تمسخر مرا:یارو

 بودم گرفته

 شنبه شماره اینم ، شد سوال واسم فقط خودت جان به نه:من

 گرفتی اشتباه نیست

 سرکارش یکم وگرنه نداشتم حوصله ،حیف کردم قطع بعد

 بخندیم میذاشتم

 نرفتیم بیرون وقته خیلی بزنیم دوری یه بریم بیاید بچها: آریا

 پایتم چهار که من:من

 بریم؟ کجا:گفت بیرون میومد اشپزخونه از داشت که پندارم

 خوبه؟ سینما، بریم نظرم به:من

  آره:پندار

  شیم حاضر بریم پس:من

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

210 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 داشت مشکی طرحهای روش که سفید شرت تی یه رفتم

 سفید چهارخونه پیرن یه مشکی لی شلوار یه با پوشیدم

 ... گذاشتم باز هاشو دکمه و پوشیدم تیشرتم رو مشکیم

 بریم من ماشین با بیاید بچها:من

 نمیشینم عقب من:پندار

 همینطور منم:آریا

 هرکی اصن دیگه راهه دیقه یه بشینم؟بابا من میخواید:من

 دویدم زدمو شیطانی لبخند یه بعد میشینه جلو رسید زودتر

  اسانسور سمت

 گرفت خندم و افتادم دیانا یاد که برسه بودم منتظر

 میگیره؟ خندت اسانسور به میرسی تا تو چیه:اریا

 رفتم و زدم چشمک بعد رازه یه:گفتم و باال انداختم ابروهامو

 اسانسور تو

 تا که بودیم گرفته گارد اسانسور تو بچها عین تایی سه

 ماشین سمت بریم رسیدیم
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 :آتاناز

 رفتینااااا در خوب

 نشنید صدامو اصال بودو خوندن درس محو که انالی

 داریم امتحان ما!!.لطفا:دیانا

 نداره اشکال باشه:من

 کلیدو کردمو سرم شالمو پوشیدمو طالیی مشکی تونیک یه

 همسایمون خونه سمت رفتم برداشتمو

 کرد باز درو اریا که زدم درو زنگ

 سالم:اریا

 براتون کنم درست چی امروز:گفتم داخلو رفتم

 نمیدونم راستش: گفت خاروندو کلشو پس اریا

 کشیده دراز مبل رو فهمیدم و بودمش ندیده تاحاال که پندار

 پلو دلمه:گفت

 سرکار اینا:گفتم میشدم رد کنارش از گفتمو لب زیر ایشش یه

 اه اه خونس همیشه!نمیرن؟
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 کردم اماده رو پلو دلمه نیاز مورد وسایل و اشپزخونه تو رفتم

 و اشپزخونه داخل اومد پندار که میکردم ریز رو ها دلمه داشتم

 سرکار تو چی تو. کار سر میرم بخواد دلم وقت هر من:گفت

 !میکنی؟ درست غدا داری اینجا هرروز نداری

 خواستیدبراتون می خودتون اینکه مثل: گفتم طرفشو برگشتم

 کنیم درست غذا

 !میای؟ تو بیشتر چرا پس! عه؟: پندار

 !میگه؟ داره چی این من خدای واااای

 :گفتم و اپن رو کردم پرت رو دلمه و چاقو

 بخواه ازمون دیگه نه باشی مراقبمون میخوام نه بعد به این از

 کنیم درست غذا واست

 خیلی برام که دوستی. نمیدم اهمیت اصال تو حرف به من:پندار

 ....منم و کنم مواظبت خواهرش از خواسته ازم قائلم احترام

 مواظبت ازمون نمیخوام بعد به این از. نمیخوام شو ساکت: من

 ...میگی اومدی تو بعد کنه مراقبت خودت از باید یکی.کنی
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 میکنی احترامی بی داری:پندار

 کنی چیکار میخوای مثال میکنم کاری خوب:من

 میکنی خورد اعصابمو داری:پندار

 کسی تاحاال!ای؟ عرضه بی گفتم بهت شدی ناراحت چیه:من

 شدی ناراحت عرضه بی گفتم حاال! عرضه؟ بی نگفته بهت

 میکنی خالی من سر داری ناراحتی چی از.کن تمومش: پندار

 چی همه مضخرفم،از رئیس اون تو،از از: من

 و گرفت دستمو که شم رد کنارش از اومدم

  چی؟ برای!رئیست؟:گفت

 توچه به:من

  چی؟ برای بگو میگم:پندار

 گفتم و ترسیدم یکم دادش صدای با

 دادم رد جواب بهش منم کردو خواستگاری ازم اینکه برای

 استعفاناممو منم کنه ازدواج باهام میخواد زور به:گفت اون ولی

  بیرون اومدم شرکت از دستشو دادم
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 خون شد پندار چشمای یهو

 سمت به ما ی حمله و همانا پارکینگ به اسانسور رسیدن

 همانا ماشین

 که میفتاد داشت و گیر گیر اریا پای به من پای که بریم اومدیم

 رفتیم صورت با تایی سه و گرفت منو پندارم با گرفت و پندار

 زمین

 پول کلی باید حاال شد داغون خوشگلم دماغ مامان وااای:من

  کنم عملش بدم

  نکن پرت ذرت انقد:پندار

 ماشین سمت بریم خواستیم و تکوندیم لباسامونو و شدیم بلند

 بهمون میخندن دارن و پارکینگن تو نفر چند دیدیم که

  واسمون نموند آبرو:آریا

 رفتیم گل دسته و خوب پسر تا سه عین اریا حرف این بعد

 شد سوار جلو عقبو کرد شوت پندارو اریا و شدیم ماشین سوار
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 نفری چند نمیتونیم نگیر پورشه نگفتم بهت دفعه صد:پندار

 که نکردی گوش ، شیم سوار

 که خریدم پورشه همین واسه اتفاقا:گفتم خندیدمو شیطنت با

  شن چتر نتونن بقیه

 تا اتاقامون تو رفتیم و برگشتیم شد تموم فیلم اینکه بعد

 بخوابیم

******** 

 :دیانا

  اعصابم رو رفت گوشیم زنگ که بودم ناز خواب تو

 موبایلمو حرص با بعد صداش نمیشه قطع چرا اااه:من

 دادم جواب برداشتمو

 بنال هان؟:من

 شدی هاپو تو باز:خنده با آرشام

 دوتا این که دفعه یه:کردم جیغ جیغ و هم به ریخت اعصابم

 منو زدی زنگ میخوابم راحت خیال با دارم منم و ندارن کاریم
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 ؟ شدی هاپو تو باز میگی اونوقت کردی بیدار نازم خواب از

 اونوقت زدی زنگ که نباشه مهم کارت میخوام فقط ببین

 میکشمت ببینمت

 بود گرخیده بچم کنم فکر نیومد صدایی هیچ لحظه یه

 حالتو بکش،میخواستم نفس یه ببخشید ، باشه ، باشه:ارشام

 نبود ازت خبری بپرسم

 بخوابم کردم سعی  کردمو قطع بعد خوبه حالم:من

  نمیبره خوابم چرا خدااا ای

 نداشتم کالس دفعه یه ،حاال بیشووهوور نشی چی بگم آرشام

 بخوابمااا خواستم

 کنم کوفت چی یه آشپزخونه رفتم شدمو بلند جام از حرص با

 بود 11 کردم نگاه ساعتو

 افتاد یادم یهو که میخوردم صبحونه راحت خیال با داشتم

 واای...کنم درست ناهار پوک کله سه این برا منه نوبت امروز
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 تزو اون اونموقع کردم غلط من اصال گندیهههه روز چه امروز

  پشیمونم دراز گوش حیوان یک مثل ،االن دادم

 آجری بلند تونیک یه رفتم کردمو تموم صبحونمو سریع 

 آجری شال و مشکی شلوار با پوشیدم

 کنم؟ درست چی من حاال وای

  زدم خونشونو در و برداشتم کلیدو میکردم فکر که همینجور

  کرد باز درو اهورا

 نه؟ یا ،چطوری سالاام:اهورا

 خووبممم: گفتم کردمو چپ چشامو منم

 مشخصه بعله:اهورا

 نه یا میخوای غذا:من

 اره خب:گفت منظورمو بود نگرفته که اهورا

 دیگه تو برم بزار کنار برو پس:من

 گفت چپشو دست روی زد راستشو دست پیرزنا این عین اهورا

 دخترم تو ،بیا سرم به خاک وا عه: گفت زنونه لحن با
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 تو رفتم کردمو ای خنده

 

Royaie vaghei, [30.07.16 01:33] 

 51پارت#

 نیست خونه کسی:پرسیدم کردمو خونه به کردمو نگاه یه

 کار بیرون میره بعد حمومه پندار ، چرا:گفت بیخیالی با اهورا

 داره

 نمیری سرکار جنابعالی اونوقت آهاا،:من

 نداره ای فایده رفتنم ندارم کار امروز کوچولو جوجو نچ:اهورا

 کنم؟ درست چی خببب،:من

 بلدی؟ آشپزی مطمئنی میگم ، اممم: اهورا

  کردم نگاهش خصمانه و برگشتم

 میفهمی کردم درست اینکه بعد:من

 جوونم هنوز من ، بزنم زنگ اورژانس به باشه یادم پس:اهورا

 دارم آرزو

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

219 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 بودن مزه با احساس خیلی:گفتم کردمو نگاش چپی چپ یه من

 میکنی؟

 داشت؟ ربطی چه االن این:اهورا

 بزنم زنگ اورژانس به میگی همینکه:گفتم و گشیدم پووفی یه

 اینا و

 جدی االن اندازه به هیچوقت ، که نکردم شوخی من خب:اهورا

 نبودم

 فایدس بی هورا و جیغ و دست این با کردن بحث خدا واای

 برم؟ یا کنم درست چی میگی:من

 بلدی؟ سبزی قرمه امممم:اهورا

  اره:من

 رو گذاشتم اوردمو در یخچال از سبزیو قرمه وسایل رفتم بعد

 اپن

 کجاست؟ هاتون قابلمه:من

 گاز پایین کشو اون:اهورا
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  مرسی ، اوکی:من

 تکیه همونجوری اهورا دیدم که میدادم تفت گوشتارو داشتم

 میکنه نگاه منو داره و اشپزخونه دیوار به داده

 توش نمیریزم سم بابا میکنی؟نترس نظارت داری چیه؟:من

 لبخند یه و همونجوریه هنوز حالتش دیدم شد تموم که حرفم

 داره محوم

 در فکر از که دادم تکون جلوش دستامو بعد یارو هوووی:من

 چی؟ ؟!ها:گفت و اومد

 میکنی نظارت داری میگم عاشقیا،:گفتم کردمو نثارش نچی نچ

  نریزم؟ سم

  نشست پذیرایی تو رفت ،بعد نه:گفت پرت حواس اهورا

 شدم اشپزی مشغول انداختمو باال ای شونه

***** 

  بویی چه به به هوومم
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 سفره بهتره دیدم که برم و بردارم خودمونو غذای میخواستم

  براشون بچینم هم

 بعدش و گذاشتم رو بشقابا و ساالد چیدمو خوشگل سفره یه

 سفره تو گذاشتم و کشیدم هم برنج و سبزی و قرمه

 اهووراااا:من

 چه آخییی... خوابه دیدم پذیرایی تو رفتم نمیاد صدایی دیدم

  گوگولی بشن فدات پندار و آریا میشه ناز خواب موقع

  زدن زنگو که میدادم ادامه داشتم همینجور

 رفتم میزنم دید مردمو پسر دارم ساعته 5 سرم به خاک اوه

 آریان و پندار دیدم کردم باز درو

 سالم:من

 سالام:اریا پندارو

  میاد خوبی بوهای چه به به:پندار
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 به بعد س اماده ناهارتون: گفتم کردمو ای خنده تک یه

 برده خوابش دوستتون ولی:دادم ادامه کردمو اشاره پذیرایی

  کنید بیدارش بهتره

 ببرم که کشیدم غذا خودمون برای و اشپزخونه تو رفتم بعد

 

 :آتاناز

 رفتینااااا در خوب

 نشنید صدامو اصال بودو خوندن درس محو که انالی

 داریم امتحان ما!!.لطفا:دیانا

 نداره اشکال باشه:من

 کلیدو کردمو سرم شالمو پوشیدمو طالیی مشکی تونیک یه

 همسایمون خونه سمت رفتم برداشتمو

 کرد باز درو اریا که زدم درو زنگ

 سالم:اریا

 براتون کنم درست چی امروز:گفتم داخلو رفتم
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 نمیدونم راستش: گفت خاروندو کلشو پس اریا

 کشیده دراز مبل رو فهمیدم و بودمش ندیده تاحاال که پندار

 پلو دلمه:گفت

 سرکار اینا:گفتم میشدم رد کنارش از گفتمو لب زیر ایشش یه

 اه اه خونس همیشه!نمیرن؟

 کردم اماده رو پلو دلمه نیاز مورد وسایل و اشپزخونه تو رفتم

 و اشپزخونه داخل اومد پندار که میکردم ریز رو ها دلمه داشتم

 سرکار تو چی تو. کار سر میرم بخواد دلم وقت هر من:گفت

 !میکنی؟ درست غدا داری اینجا هرروز نداری

 خواستیدبراتون می خودتون اینکه مثل: گفتم طرفشو برگشتم

 کنیم درست غذا

 !میای؟ تو بیشتر چرا پس! عه؟: پندار

 !میگه؟ داره چی این من خدای واااای

 :گفتم و اپن رو کردم پرت رو دلمه و چاقو
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 بخواه ازمون دیگه نه باشی مراقبمون میخوام نه بعد به این از

 کنیم درست غذا واست

 خیلی برام که دوستی. نمیدم اهمیت اصال تو حرف به من:پندار

 ....منم و کنم مواظبت خواهرش از خواسته ازم قائلم احترام

 مواظبت ازمون نمیخوام بعد به این از. نمیخوام شو ساکت: من

 ...میگی اومدی تو بعد کنه مراقبت خودت از باید یکی.کنی

 میکنی احترامی بی داری:پندار

 کنی چیکار میخوای مثال میکنم کاری خوب:من

 میکنی خورد اعصابمو داری:پندار

 کسی تاحاال!ای؟ عرضه بی گفتم بهت شدی ناراحت چیه:من

 شدی ناراحت عرضه بی گفتم حاال! عرضه؟ بی نگفته بهت

 میکنی خالی من سر داری ناراحتی چی از.کن تمومش: پندار

 چی همه مضخرفم،از رئیس اون تو،از از: من

 و گرفت دستمو که شم رد کنارش از اومدم

  چی؟ برای!رئیست؟:گفت
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 توچه به:من

  چی؟ برای بگو میگم:پندار

 گفتم و ترسیدم یکم دادش صدای با

 دادم رد جواب بهش منم کردو خواستگاری ازم اینکه برای

 استعفاناممو منم کنه ازدواج باهام میخواد زور به:گفت اون ولی

  بیرون اومدم شرکت از دستشو دادم

 خون شد پندار چشمای یهو

 شد اینجوری چرا این وا

 به ببخشید:گفت کشیدو عمیق نفس و بست چشماشو پندار

 حرفام خاطر

 کنم ناراحتت نمیخواستم:گفت اروم

 بده ادامه کارت به لطفا:گفت بلند دوباره

 رفت بعدم

 برداشتم خودمونم برای کردمو درست شام واسشون سریع

  شد ظاهر جلوم اهورا یهو که در سمت میرفتم داشتم
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 میکنی چیکار ترسیدم هییییییع:من

 درست ما واسه که غذاهایی بابت کنم تشکر میخواستم:اهورا

 میکنید

 نمیمردی داشتی اینو شعور یکم:گفتم پندار سمت به خندیدمو

 زد مهربونی لبخند کردو نگاه بهم

 نگاه هم اهورا پشت به کردم نگاه اهورا به!  منه؟ با این ️️

  کردم

 !میزنه؟ لبخند داره ما به:اهورا

 خدافط بابا بیخی:من

 خونه رفتم

 بذارم درمیون ها بچه با میخواستم و بودم گرفته تصمیمی یه

  برده خوابشون هردوتاشون دیدم که کردم باز درخونرو

 تو رفتم سریع منم بخوابن جاشون سر برن که زدم صداشون

 برد خوابم نرسیده بالشت به سرم اتاقمو

**** 
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اتـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــااااااااز

 زززز

 نمیشی ساکت درد،چرا کوفت،:من

 دیگه پاشو میکنماااا پارت لتو میام:دیانا

 نمیرم کار سر دیگه که من چی واسه:کن

 ️میاااد خوابم منم شه کوفتت ولی باشه میگیاااا راست️دیانا

 دیگه بیرون برو. بپره خوابم که بزن حرف انقدر حاال:من

 بیرون رفت فهمیدم در صدای با

 بیرون رفتم شدمو بلند بعدش خوابیدمو ساعتی چند یه دوباره

 هااا بچه:من

 

 !شدی؟ بیدار:انالی

 !کو؟ دیان.اوهوم:من

 دیان دیانا،نه:دیانا
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 دارم کار باهاتون بیاین بیخیال:من

  نشستیم مبل روی و حال سمت رفتیم همه

 میدیم گوش خب:دیانا

 اگه بدونم میخوام. بگم براتون گرفتمو که تصمیمی میخوام:من

 کنیم عملیش هستید موافق

 ...خب:انالی

 مدرکتونو دیگه دوماه تا هم ها شما دادم استعفا که من:من

 !درسته؟ میگیرید

 درسته:انالی و دیانا

 بریم اینجا از مدرکتون گرفتن بعد میخوام:من

 !؟...بریم:دیانا

 !چی؟ ی واسه:انالی

 کنیم شروع خوشگذرونیرو میخوام:من

 ؟...!یعنی:دیانا
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 یه میخوام خوشگذرونی به کنیم شروع میخوام یعنی: من

 گردشامون برای بخرم بهتر ماشین

  سفرهامون برای کردم جمع میگرفتم که هایی حقوق

 عااالیه اینجوری خوب چه:انالی

 دقیقا:من

 موافقم:دیانا

 !چیه؟ برنامت اولین حاال:انالی

 لندن:من

 !!!!لندن؟:انالی و دیانا

 بترکونیم هامون خنده با دنیارو کل میخوام اره:من

 موافقم ایوللللل:دیانا

 کرد اعالم موافقتشو لبخندش با هم انالی

 ...بعد دوماه*****

 گرفتن مدرکشونو انالی دیاناو
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 تالششونو تمام اونا گفتم براشون تصمیمو که روزی اون از

 بشن موفق تا کردن

 درست غذا براشون خودمون خونه گفتم پندار به روز ازاون

  باماست غذایی مواد گفتن کردنو مخالفت اول اونا میکنیم

 اینجا بیارن غذاییشونو مواد گفتم منم

 کردن موافقت اونام

 بودیم شده صمیمی بیشتر باهم

  بیرون بریم حتما گفت دیانا امروز

 میالد برج بریم شده قرار

 سفید تیپ آنالی و زرد سفیدو تیپ دیانا زدمو کرمو سفید تیپ

 مشکی

 بیان باهامون هم پسرا شد قرار

 دیگه بیاین:زدم داد پوشیدمو سفیدمو کفش

 چته ترسیدم مارررر زهر:دیانا

 بریم بریم: انالی
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 پارکینگ تو رفتیم

 بودن داده تکیه پندار ماشین به پسرا

 کردیم سالم و طرفشون رفتیم

 بیاید دیرتر میخواستین:پندار

 و آسانسور سمت برگشتیم هم با هم انالی و دیانا منو

  باال بریم میخواستیم

 !میکنید؟ دارید چیکار:پندار

 بیایم دیرتر میریم داریم:من

 .... شیطانی لبخند یه همراه به

 نیارید در بازی بریم بیاید:پندار

 شدیم انالی ماشین سوار ماشینو سمت برگشتیم دوباره

 پشت دیانا و نشستم جلو من

 شدن اریا 3مزدا سوار هم اریا پندارو

 !میالد؟ برج میریم داریم بود قحطی جا:دیانا
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  داره کالاااس:من

 خندیدم انالی با بعدم

 اهنگها کردن جا جابه مشغول من وایسادیمو قرمز چراغ پشت

 که بودم

 کردیم نگاه راستمون سمت به بوق صدای با

 بریم کجا ناهار:اریا

 چه جاان جاان:گفت پایینو کشید رو شیشه اهورا موقع همون

 جیگرایی

 کردیم نگاه اهورا به تفاوت بی قیاقه با

 !اسکوله؟:من

 نمیدونم:آنالی

 نیست بد بده اسکولی ازمایش یه کنم فکر:دیانا

 ️اهورا قیافه

 نمیدونم: گفتم اریا به رو زدیمو پوزخند بهش باهم
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 که گفت چیزی یه اریا به اروم بود گوشی تو سرش که پندار

  نشنیدیم

 ما با ناهار:اریا

 شدن دلباز دستو چه اووووو:گفتم و باال کشیدم رو شیشه من

  گذاشتم سمیر پشتازو علی و مالنی مال بگو اهنگ بعدم

 ورودی سالن سمت رفتیم شدیمو پیاده ماشین از

 شلوغه چه:انالی

 میگفت راست کردم نگاه اطراف به

 ذوق با بعد اسانسورشه جالبش چیز تنها من نظر به:من

 ️کوبیدم هم به دستامو

 بگیرم بلیط میرم: پندار

 میام باهات منم:اریا

 بگیرن بلیط رفتن باهم
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 برگشتم شنیدم بیداد دادو صدای که میکردیم نگاه اطراف به

 چیزی یه داره اهورا و میکشه رو اهورا موهای داره دیانا دیدم

 میکشه دستش از رو

 !خبرتونه؟ چه: من

 وایسادن صاف  میکنیم نگاشون داریم دیدن که اهورا و دیانا

 گوشیمو نمیده پس خب:گفت دیانا

 چی برای:من

 گرفته سوژه من از:اهورا

 خندیدن کرد شروع دیانا اهورا حرف این با

 دیانا کردی چیکار:من

 گرفتم عکس ازش بود دماغش تو دستش:دیانا

 اومد اریا که خندیدیم بلند بلند آنالی منو

 نبود دماغم تو دستم من:اهورا

  اه باشه:دیانا
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 کجاست پندار:من

 توصفه:آریا

 به رو اهورا عکس گوشه یه بریم که کردم اشاره دیانا به من

  گوشه یه رفتیم دادوما تکون سرشو دیانا بده نشون من

 انقدر خندیدم انقدر داد نشون من به عکسو دیانا وقتی

 شد خیس اشک از صورتم که خندیدم

 کردیم فرار سریع که کرد حمله سمتون به دید مارو تا اهورا

 دیگه طرف یه دیانا طرف یه من

 بود من دست ولی دیاناست دست موبایل کرد فکر اهورا

 ها بلیط با خودش موقع همون که پندار پیش میرفتم داشتم

  اصلی سالن سمت رفتیم باهم... اومد

  بودیم آسانسور صف تو

  میرفت آسانسور سمت به که بودیم وایساده پلی وسط

 نگاه میشد رد سرمون باالی از که هایی آب این به داشتم من

 میکردم
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 دیدم برگشتم دراومد پندار صدای یهو اب جلوی بردم دستمو

 خخخخ شده خیس

  انداختم باال ابرو براش خندیدمو

 ارتفاع از ترس من کرد یخ انگشتام یهو اسانسور داخل رفتیم

 داشتم

 منو سریع که گرفتم رو اریا آستین که میوفتادم داشتم دیگه

 جلوی گذاشت دستشو برسیم که اخر تا پندارم و گرفت

 چشمام

 بیرون اومدیم اسانسور از وقتی

 داری ارتفاع از ترس نمیدونستم:گفت اهورا

 بلنده خیلی اینجا ولی ندارم آنچنان: من

  بگیرم عکس وایسید: گفت درآوردو دوربینشو پندار

 !بلدی؟ گرفتم عکس عه؟:من

 وایسادیمو هم کنار رفتیم ماهم رفت غره چشم بهم پندار

  گرفتن عکس کردیم شروع
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 میگرم شما از من وایسا تو بیا پندار:من

 !بلدی؟ گرفتنم عکس مگه عه؟:پندار

  بزنمش میخوام مثال که باال اوردم دستمو

  ها بچه پیش رفت دستمو داد دوربینو خندیدو پندار

 شاپ کافی رفتیم گرفتیمو عکس کلی

 خورد زنگ مبایلم

 بود مامان

 جانم:من

 !خوبن؟ دخترا! خوبی؟ سالم:مامان

 !خبر؟ چه مرسی:من

 مهمونی فرداشب برای دیانا مامان بگم خواستم سالمتی:مامان

 داده ترتیب

 !چی؟ برای:من
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 دوتا اون مدرک گرفتن واسه عقلیااااا کم توهم اوووووف:مامان

 دیگه

  میگم بهشون:من

 خدافظ باش:مامان

 خدافظ:من

 !بود؟ کی:دیانا

 مهمونیه فردا گفت مامان:من

 اها:دیانا

 !من؟ شکالتی کیک این کوش پس:من

 کردم غنچه لبامو بعدم

 چاقی انقدر همینه واسه شکمو:پندار

 میشی پشیمون حرفت این از:گفتم و کردم نگاش تفاوت بی

 دادم پوزخند یا جوابشو که زد پوزخندی پندار

 برنمیداشتیم همدیگه از چشم پندار منو بیارن سفارشامونو تا
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 گرفتم دستم تو برداشتمو کیکمو اوردن سفارشامونو تا

 ازمون یکم شدنو بلند جاشون از ریلکس خیلی آنالی و دیانا

  شدن دور

 کردم نگاه پندار به

  صورتش تو کوبیدم کیکو موقع همون کرد نگاه بهم هم پندار

 سرشو تو زدم کیفم با کشیدمو سر رو میوه اب شدمو بلند

 :گفتم

 نندازی تیکه دختر یه به باشی تو تا

  کردم فرار سریع منم و کرد حمله سمتم به سریع پندار

 کرد رم دوباره این ابوالفضل یا

 !!!!بگردی؟ بیرون میدن اجازه بهت چرا نمیدونم من:من

 !ها؟:گفت و وایساد پندار

 نزدی هاریتو واکسن هنوز که تو اخه:من

 کردم فرار سریع و
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  خوندم فاتحمو که دوید آنچنان بعد ولی گفتم چی نفهمید اول

 ...خورد دخترتو  غضنفر این که کجایی مامان

  شد خسته پندار دویدن کلی از بعد

 میکردم نگاش باز نیش با منم

  ماشینمون سمت رفتیم

 !گفت؟ چی مامانت:دیانا

 ( کردم اشاره انالی به) این مامان مامانتو:من

  میگن درخت به این:انالی

  هستی؟ چی شما ببخشید:من

  دادم ادامه بیخیال رفت من به توپ غره چشم یه انالی

  بگیره جشن میخواد مدرکتون گرفتن برای: 

 اوووو:دیانا

 ؟!!زدی حرف بابات با:آنالی

 میکنم صحبت فرداشب:من
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 خارج بریم ندن اجازه باباهامون میکنم فکر من:دیانا

 دقیقا:من

 شیم خارج بیخیال پس:انالی

 نه داخلو ولی اره خارجو:من

 میکنیم ایرانگردی پس:انالی

  اهوم:من

 نیستاااا بدم:دیانا

 زنیم می حرف موردش در بعدا:من

 سنتی رستوران یه به رسیدیم

 خره اینجا بیایم گفته هرکی:من

 بریم بیا نشو بچه: انالی

 رستوران سمت رفتیم شدیمو پیاده

 شدیم وارد باهم

  خره اینجا بیایم گفت هرکی میگم بازم:من
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 میز سمت رفتن خندیدن ریز اریا اهوراو

 خخخخ خره پندار زیاد احتماااال گفت میشد

 بود شده محو افق تو بدبخت کردم نگاه بهش باز نیش با

  نشستیم و میز سمت رفتیم

 بخوریم چی:اهورا

 کوفت:گفت اروم دیانا

 میخوام کباب من:من

  بخوریم کباب همه نظرم به:اریا

 کردن موافقت همه

 میخواست پیاز دلم عجیب من

 بده پیاز یکی:من

 میکردن نگام جوری یه همه

 ! چیه؟:من

 داد بهم پیاز یه اهورا

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

243 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 بکوبمش میخواستم و میز رو گذاشتم پیازو

  نریزه روشون تا گرفتن دستشون تو دوغاشونو آنالی و دیانا

 میخوردم دوغ داشتن هم اهورا و اریا

 همانا پندار رو دوغ ریختن و همانا من کوبیدن پیاز رو

 نخندم بلند تا گازگرفتم زبونمو

 !بخوری؟ غذا درست نیستی بلد نچ نچ نچ:من

 میکنم جبران اینارو ی همه:گفت بستو چشماشو پندار

 خوردن غذا کردیم شروع حرفش بیخیال

 سمت رفتیم ماهم کنه حساب رفت اریا شدیم بلند غذا از بعد

 ماشین

  میاد خوابم خدا وااای:انالی

 دیگه خونه بریم:دیانا

  خورد زنگ مبایلم

 نشست پیشونیم رو اخم شرکت اسم دیدن با
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 دادم جواب شدمو دور ها بچه از

 بفرمایید:من

 !بزرگمنش؟ خانم:-

 شرکتمونه اصلی رئیس فهمیدم

 هستم خودم:من

 نشده موافقت نامتون استعفا با بزرگمنش خانم:پور عماد

 !دلیل؟ چه به:من

 مدیر راحتی به بتونیم که نیستیم شرایطی تو ما چون:پور عماد

 بدیم دست از شرکتو عامل

 هستید افتاده که اتفاقی جریان در حتما پور عماد اقای:من

 که نیستم کسی میشناسید منو شما بزرگمنش خانم:پور عماد

 بگذرم سادگی به اومده پیش اتفاق از

 به نمیتونم من و کردید پیدا ارتقا باالتری درجه به شما االن و 

 کار سر برگردید فردا از بدم،لطفا دستتون از سادگی همین

 جدیدتون سرکاره بگم بهتره
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 چشم:من

 خداحافط مچکرم:پور عماد

 خدافظ:من

 !شده؟ چی:انالی

 ...بعدا:من

 خونه سمت برگشتیم

 چیشد که دادم توضیح ها بچه برای توراه

 خارج رفت نمیشه اصال حال این با:دیانا

 دقیقا اره: انالی

 موقش به ولی میریم خارجم:من

 !حاضری؟:دیانا

 بریم اره اره:من

 کردم نگاه آیینه تو خودم به دیگه بار یه

 بود شده کاری نگین لباس های لبه که مشکی شلوار کت یه
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 مانتو یه زدمو ادکلن یه پوشیدمو مشکی بلند پاشنه کفش یه

 با گذاشتم باز هاشو دکمه ولی پوشیدم بارونی

 پوشیدم سفید شال یه

  پایین رفتم

 لیمویی شلوار کت انالی بودو پوشیده زرشکی شلوار کت دیانا

 بود پوشیده

 دیانا خونه سمت رفتیم و برداشتم ماشینو سویچ

 گذاشتم رو تتلو امیر سناریو اهنگ راه تو 

 کردم پارک ماشینو

 داخل رفتن من از زودتر آنالی و دیانا

 کردم قفل ماشینمو در شدمو پیاده

 چیزایی داخل میدونم چون بخورم هوا یکم گرفتم تصمیم

 کنه منفجرم عصبانیت از میتونه که هست

 سرکوفت بهم مامانم فامیل ی همه کامپیوتر رفتم وقتی من

 چون!ننگم؟ باعث چرا. ای خانواده ننگ باعث تو که میزدن
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 بابام فامیالی و دکترن همه مامانم فامیالی.شم دکتر نرفتم

 مهندس همه

 جایگاه و حقوق من ی اندازه به فامیلمون دکترای از هیچکدوم

 دارم من که ندارن

 خونه سمت رفتم گرفتمو ماشین از تکیمو

 چرخید من سمت نگاها همه کردم باز که درو

 متنفرم نگاها جور این از من پوووووف

 هم توراه ها بچه سمت رفتم کارو خدمت به دادم شالمو مانتو

 بهشون لبم حرکت با میدادمو سرتکون ها بعضی به

 میکنم سالم دارم که میفهموندم

 اشاره پشتم به داشت ابرو چشم با دیانا. دیانا پیش رفتم

 میکرد

 .کردم نگاه پشتم به

 میکنن چیکار اینجا اینا

 !میکنن؟ چیکار اینجا اینا میگی خودت با داری کنم فکر:انالی
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 دیگه کرده دعوتشون اتاراد:گفت که دادم تکون سرمو

  طرفمون اومد نوشیدنی با گارسون

 شنیدم رو پچا پچ صدای که برداشتم لیموناد یه

 شد شروع خدا وای

 مهندسه بزرگمنش اقای دختره:--

 میشد دکتر میرفت باید کرد اشتباه. احمق دختره:--

 بقیه های حرف تا کنم گوش اهنگ به کردم سعی

  بابام و مامان سمت رفتم

 وایسادم بابا کنار کردمو سالم بهشون

 چطوره بابا دختر:بابا

 خوبم:گفتم کردم می نگاه کفش به که همونجوری

 خبر چه:بابا

 خارج بریم تفریح برای میخوام:گفتم کردمو نگاه بهش

 !کی؟ ی اجازه با:گفت شدو جدی بابا
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 شما:من

 ندادم اجازه هنوز من:بابا

 ...خب:من

 نه:بابا

 !چرا؟:من

 مجرد و تنها دختر دوتا با تنها دخترم بدم اجازه نمیتونم:بابا

 خارج بره

 بودنمه مجرد مشکل پس:من

 نگفتم اینو من:گفت کردو نگام خشم با بابا

 کردم برداشت اینطور من:من

 نداری اجازه حال هر به: بابا

 نداره اشکال باشه:من

  کردم نگاه دیگه سمت یه به بعد

 میکنه نگام داره بابا فهمیدم
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 کنم عوض ماشینمو میخوام:من

 !داره؟ مشکلی مگه:بابا

 بخرم باالتر مدل میخوام نه:من

 نداره مشکلی:بابا

 ایرانگردی برای:من

 نداره اشکال:بابا

 ! نداره؟ مشکلی یعنی:من

 هستم موافقم اتفاقا نه:بابا

 پس باشه:من

 گرفتی درجه ارتقا شنیدم!چی؟ شرکتت پس:بابا

 میگیرم مرخصی اوهوم:من

 باشی موفق:بابا
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 بحث یا کل کل مسائل اینجور سر نداشتم حوصله هیچوقت

 کالفه باعث که میکنم تموم بحثو سریع همین خاطر به کنم

 خخخ میشه مقابل طرف شدن

 دخترا سمت رفتم

  سمتش رفتم دیدم رو انا وقتی

 جووون انا ببببههه:من

 خودمون اتای سالام:انا

  خبرا چه:من

 سالمتی:انا

 !کو؟ فندق:من

 باباش پیش کنم فکر نمیدونم:انا

 شد کشیدم موهام یهو

 دیدم فندقو برگشتمو

 سالااام فندقــــــــــــی:من
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 (جون خاله سالم)جی خایی سدام:فندق

 کرد بغلم محکمممممم که کردم بغلش

 خخخخ باباش دست دادم چلوندمش حسابی اینکه از بعد

 سمتم میاد داره سوین دیدم دور از

 بود من شبیه کااامالا که دختری

 اخالقش رفتارش زدناش حرف و هاش شیطونی که دختری

 منه شبیه

  کرد بغلم پرش یه با که زدم لبخند بهش

 !خبرااا؟ چه:من

 !خبر؟ چه تو سالمتی:سوین

  هیچی:من

 شدم موقت اخراج:سوین

 نداره تعجبی:من

 نمیشه بلند بخاری که هم مهمونی این مهمونای از اوره:سوین
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 !کنه؟ دود یا بخار تا اینجارو بزنی اتیش میخوای نکنه:من

 شایــــــــد:سوین

 بیخیال:من

 کاری کرد نگاه اطراف دوباره کردو کفشش به نگاه یه سوین

 میدم انجام همیشه من که

 کو مامانت:من

 میکنه غیبت مامانت با داره:سوین

 ....بحث مزاحم پس:من

 من خدای

 نمیشد باورم میدیم که چیزی

 ...ارتام

 واقعیه مرد میکنم فکر من که کسی

 مرده واقعاً میکردم فکر من که کسی

 ناخوندم عموی البته بود عموم ارتام
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 زد لبخند بهم دید تامنو میکرد نگاه اطرافو داشت همینجوری

 بغلش پریدم کردمو بیشتر سرعتمو سمتش، رفتم

 بود کرده بغل محکم منو اونم

 بود شده تنگ برات دلم شیطونک:ارتام

 !ندیدمت؟ وقته چند میدونی ارتام واااای.همینطور منم:من

.... 

 :پندار

 !بروبچز،حاضرین؟:اهورا

  اهورا اریاو سمت که رفتم زدمو ادکلن کردمو محکم کرواتمو

 بودن حاضر اونام

 رنگ فقط بودیم پوشیده مشکی شلوار کت تامون هرسه

 میکرد فرق پیراهنمون

  مشکی من مال

 سفید اهورا مال
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 کرم اریا مال

 دانیال خونه سمت افتادیم راه شدیمو ماشینم سوار

 بودن کرده دعوت مهمونیشون برای مارو دانیال اتارادو

 شدیم پیاده کردمو پارک ماشینو

 دانیال خونه داخل رفتیم

  بود بزرگی خونه

 جا یه نوشیدنی گرفتن بعد کردیمو سالم اتاراد و دانیال با

 وایسادیم

 نیومدن هنوز احتماالً نکردم پیدا دوستاشو اتانازو گشتم هرچی

 نبود همراشون اتاناز ولی اومدن دیانا و انالی ربع یه بعد

 !مهمونی؟ به نمیومد یعنی

 یهو که میخوردم نوشیدنیمو و کردم نگاه اطراف به کالفگی با

 شد وارد تنها آتاناز شد باز ورودی در

 لبم کنج نشست لبخندی ناخودآگاه دیدنش با
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 دوستاش سمت رفت خدمتکارو دست داد شالشو مانتو

 نمایش به بلندشو قد فرمشو خوش هیکل مشکی شلوار کت با

 میذاشت

 بودن خودش مثل دوستاشم

  برگشتم اهورا سمت به اهورا صدای با

 بخورم من بده نمیخوری داداش:اهورا

 بردار برو هست میز رو:من

  میگی چی بودم دستشویی االن داشتم حال اگه من:اهورا

 بهت نمیدم نوشیدنیمو من:من

 جهندم:اهورا

 سر و برداشت رو اریا لیوان حرکت یه با کردو دراز دست اهورا

 کشید

 کنه اعتراض نکرد وقت اصال اریا

 آتاناز سمت کردم رومو خندیدمو اهورا به
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 !ای؟ دقیقه یه رفت کجا عه

  کن ولش

  برقصیم بریم باهم برقصی؟بیا من با میای:اهورا

 !مستی؟ اهورا:من

 رفته سر حوصلم بابا نه:اهورا

 ...اونجارو ها بچه:اریا

 کردم نگاه پشتم به برگشتم

 بود خوشتیپ مرد یه بغل آتاناز

 بود کرده بغل اتانازو محکم مرد و

 شد مشت دستم صحنه این دیدن با

 کنم خورد مرد اون صورت تو مشتو این میخواستم

 شدم عصبی چی واسه! شده؟ چم من

 !چه؟ من به بابا بیخی
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 کنه صحبت میخواست و سِن رو بود رفته که کسی صدای با

 سمتش برگشتیم همه

 و بگم تبریک دخترم به همینجا از میخوام هستم دیانا پدر من:

 میکنم افتخار دختری همچین داشتن به من بگم میخوام

 دیانا و زدیم دست براش همه دخترم بشی خوشبخت امیدوارم

 پدرش  بغل پدرشو رفت

 صحبت کرد شروع و رفت انالی پدر احتماالً که دیگه مرد یک

 کردن

 ارزوی واسش میگمو تبریک دخترم به شخصا همینجا از منم:

 دارم دوسش دلم ته از میگم و میکنم خوشبختی

 کرد بغل پدرشو رفت هم انالی

 شنیدم رو کسی صدای که میزدن دست براشون همه

 االن میشد دکتر میرفت هم بزرگمنش دختر اگه که واقعا:-

 نچ نچ نچ بود باال اون جاش

 میزد حرفو این که کسی همون سمت به برگشتم خشم با
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 ندید منو اصال بود گفتن پرت چرتو مشغول انقدر

 اتاناز ولی بود کرده بغل آتانازو کسی همون به خورد چشمم

 نبود کنارش

 گشتم آتاناز دنبال چشم با

 نگاه بیرون به بودو وایساده جمعیت باالی دقیقا دوم طبقه

 میکرد

 باشی پندار باید تو:-

 زد حرفو این که کسی سمت برگشتم

 بود کرده بغل آتانازو که بود مردی همون

 !بله:من

  اتاناز عموی هستم ارتام من:-

 !عموشه؟ یعنی! عمو؟

 دست مردونه دستشو تو دستموگذاشتم اومد جلو ارتام دست

 دادیم

 ..منم خوشبختم:من
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 سرت هم بالهایی چه آتاناز که دارم خبر و میشناسمت:ارتام

 اورده

 میکنم تالفی البته کردم عادت دیگه:گفتم خندیدمو

 نیست دوستاش پیش آتاناز چرا:من

 فرار خاطر ؟به!میگن چی سرش پشت که شنیدی حتما:ارتام

 باالس اون االن حرفا اینجور از

 میکرد نگاه بهمون داشت که کردم نگاه بهش

 شنیدم بله:من

 دیدمت نزدیک از شدم خوشحال:ارتام

 همچنین:من

  دیگه سمت یه رفت ارتام

 بخوریم شام بریم که کردن اعالم

 شام میز سمت کرد حمله که اهورا

  همهمه اون سمت رفتیم میومد همهمه صدای شام از بعد
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 یه باید میگفتن بقیه و بود وایساده همهمه این وسط اتاناز

 بخونه امشبو

... 

 آتاناز؛

  بیخیال بابا:من

 دیگه بخون برو نشو لوس:اتاراد

 کردم قبول مجبوری

 بودن زده حلقه دور همه

 امیری خواجه احسان از عمیق درد اهنگ خوندن کردم شروع

 من دل عمیق درد با

 

 کردن چه مردم که دیدی تو

 

 نشستی غرورم پیش تو
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 بستی رو قلبم زخمای تو

 

 روزگار این رفتن شکل

 

 نزار تنها گریه تو منو

 

 نسپار خودم دست منو بگیر پس ادما از منو

 

 نسپار خودم دست منو

 

 درد این هجوم با نبود مهربون هیشکی تو جز

 

 کرد جدا راحت من عشق از منو زندگی

 

 همیشه آدمه دیروزم درد همون هنوز من
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 نمیشه عاشقت نبود عاشقت من مثل هیشکی

 

 داره تلخی رسم چه دنیا میدونی که تو

 

 میاره سرت اونو میترسی که چی هر از

 

 رو دنیا زدم صدا

 

 باد تو کشیدم نفس

 

 میداد نجاتم منو بود اینجا تو هوای

 

 درد این هجوم با نبود مهربون هیشکی تو جز
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 کرد جدا راحت من عشق از منو زندگی

 

 همیشه آدمه دیروزم درد همون هنوز من

 

 نمیشه عاشقت نبود عاشقت من مثل هیشکی

  زدن دست به کردن شروع همه شد تموم اهنگم اینکه از بعد

  شدم بلند زدمو لبخند

  بسه دیگه خب:من

 مامان سمت رفتم

 میریم دیگه ما مامان:من

 ! خونه؟ نمیای امشب:مامان

 مرسی نه:من

 خواستگاری بریم قراره شب فردا اتاناز:مامان

  خونه میام فردا باوش تبریک تبریک جدی؟:من
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  منتظریم باشه:مامان

  فعال:من

 دیانا مامان اونجا ها بچه سمت رفتم من دادو تکون سر مامان

  بودن هم انالی مامان و

  جون معصومه بــــــــــــــــــه: من

 پیدایی کم خانم آتاناز سالااام:دیانا مامان

 نیاد که کیه کنید دعوت منو! شما؟ یا! من؟:من

 ما خونه فردا همین(:دیانا مامان)جون معصومه

 نمیشه اصال بگیرید فاکتور رو فردا شرمنده:من

 !اونوقت؟ چرا:جون معصومه

 بدم شوهر داداشمو میخوام:گفتم برداشتمو خیار یه

 یه پس سالمتی به ایشاهلل باشه مبارک! واقعاااا؟:جون معصومه

 افتادیم توپ عروسی

 حاالااااا بپوشیم چی
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 لباس خرید میریم باهم روز یه: گفتم خندیدمو

 میام منم! کجا؟!چی؟ چی:انالی مامان

 ...دستشویی:من

 ️نمیشم مزاحمت برو بخوری غذا بری میخوای اها:انالی مامان

 ما ی خاله از اینم

 بریم میخوایم میکنه شوخی اتا نخیرم اهای:جون معصومه

 لباس خرید

 !چی؟ برای:انالی مامان

 ایشاهلل برادرم عروسی برای جان انسیه:من

 بخوری غذا بری میخوای کردم فکر من عه:جون انسیه

️ 

 ...این از بیشتر تا برم من:من

  برو برو! نشی؟ ای قهوه:انسیه

 منه دختر که میکنی کل کل کسی با داری انسی هوی:مامان
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 اومد صاحبش اوخ اوخ:انسیه

  خدافظ فعال:من

  ماشین سمت رفتیم انالی دیاناو با و کردم خداحافظی همه با

 بود پندار ماشین ماشینم کنار دقیقا

 هست جا همه این ایشششش:من

 میاد بدت تو نکه:پندار

 !کردم؟ نگاه آنالی و دیانا به برگشتم

 !منه؟ با:من

 کنم فک:دیانا

  داریااا سقف به اعتماد خیلی.... پسر اق ببین:من

 حق باید نمیبینی خودتو قیافه همیشه که تو داری حقم البته

 ️میکنم نگاه میمونو یه دارم هروز که من به بدی

 سمتم اومد پریدو ماشین رو از پندار

 ....نیس بابات ماشین هووووو:من
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 !من؟ سمت میاد داره این ابوالفضل یا

  ماماااااان:من

 میدوید پندار میدویدم من

 بگیره گاز منو میخواد این ارتام:گفتم ارتام پشت رفتم

 داره حقم:گفت و کرد نگاه پندار به ارتام

 کنید درک منو شما اینکه مگه: گفت و وایساد صاف پندار

 کنید درک منو شما اینکه مگه:دراوردم اداشو

 : گفتم بیرونو اومدم ارتام پشت از

 بده جوابمو بیا داری جرات بابا برو

 نه اینجا:پندار

  بدی جواب میخوای کجا کردی غلط:من

 بزرگمنش آقای خدافظ:پندار

  ترم راحت کنید صدام ارتام:ارتام

 اجازه حتما،با:پندار
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 نذار بدبخت این سر سربه انقدر: ارتام

 میده حال بدبخت این رو فقط اخه:من

 داد تکون تاسف نشونه به سرشو ارتام

  اودافظ:من

  باش خودت مواظب:ارتام

  همینطور هم تو:من

  مردم خدا وااای

 میام منم:دیانا

 !کجا؟:من

 خواستگاری:آنالی

 میدن راه منو بیینم اصال بابا برو:من

  بیاااام میخوام من عه:دیانا

 !بیای؟ میخوای تو نمیدن راه منو دیانا: من

 دارم فرق تو با من:دیانا
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  ادم من گاوی تو اره:من

 بود دیگه چی یه منظورم اشغاااااااال:دیانا

 ️گاوی کال تو نداره فرق:من

 بیشعور:دیانا

 هستی:من

 میدید ادامه فردا تا کنن ولتون بســــــــــه:انالی

  بخیر شب:من

 ای قهوه شبت:دیانا

 خوابم تو هستی تو ،هرشب نباشه ای قهوه شبم من:من

 عزیزم

 اتاقم سمت رفتم دیانا جیغ با

 خوابیدم و زدم مسواک کردمو عوض لباسمو

**** 

  جــــــــــــــــیــــــــــــــغ
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 ترسیدم عوضی گمشو زهرمار:من

 نمیشی بیدار نکنم اینکارو:دیانا

 بذاری اتاقم تو پاتو نداری حق بعد دفعه:من

 اتاق تو گذاشت پاشو کردو نگام تفاوت بی دیانا

 نمیره انتظار این از بیشتر گاو از:من

  دنبالم افتاد دیانا

  پایین رفتم ها پله از سرعت با

 عصبیه هم خیلی بهله دیدم که نه یا پشتمه دیانا ببینم برگشتم

 ندیدم اخرو ی پله دوتا که برگردوندم سرمو دوباره

 پااااام خداااااا ایـــــــــــــــــــــــــــی

 ایییییی میکنه درد اخ پام وای:من

 گریم داشت پام درد خاطر به منم جونم به افتاد لگد با دیانا

 میگرفت
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 گاو میگی می به نکن بازی فیلم من واسه ببینم پاشو:دیانا

 هان؟

 غلط شدی؟ چی آتاناز وای:گفت دید پریدمو رنگ که دیانا

 شدی چی بگو کردم

 اناااااالـــــــــــــــــی

 دونه یه من دیدن با بیرون اومد اتاقش از سرعت با انالی

 توسرش زد محکم

 شده چی سرم بر خاک:انالی

 نمیومد یاال نفسم درد از

 اومده سرش بالیی چه نمیدونم افتاد:دیانا

  هوا رفت جیغم کرد لمس پامو دستش با انالی تا

 سرمون بود بالیی چه این اخه خدا وای رفته در کنم فک:انالی

 اومد

 !کنیم؟ چیکار شه بلند نمیتونه اینجوری:دیانا

 !بگیم؟ پسرا به:آنالی
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 کنن کمک بتونن کنم فکر:دیانا

 عذابم داشت پام درد فقط میگن چی نبود حواسم کال منم

 میداد

 رفت بیرون خونه از سرعت با انالی درومد گریم وقتی

.... 

 :پندار

 بخور درست من رو ریختی صبحانتو شکالت کل اهوراااا اه:من

 دیگه

 صبحانه شکالت که زد نما دندون لبخند یه پر دهن با اهورا

 میزد هم به حالمو داشت ،اه شد معلوم دندوناش الی های

 شوت صندلیش که زدم صندلیش به محکم ضربه یه پام با

 زمین خورد پشت با خودش دیگه طرف یه شد

 صبحانه خوردن به کردیم شروع دوباره

 به کرد شروع دوباره اوردو صندلیشو رفت غره چشم با اهورا

 خوردن صبحونه
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 انالی میگفت که جیغی صدای با که میخوردیم صبحونه داشتیم

 دربرگشتیم سمت به تامون هرسه

 !شدن؟ وحشی باز:اهورا

 بیشعور کن صحبت درست:گفت کلشو پس زد محکم اریا

 :گفت مالیدو کلشو پس اهورا

 گرفته بازیشون دوباره ببخشید،حتما

 میکوبید در به میزدو زنگ سرعت با یکی یهو دقیقه چند بعد

 رفت ابوالفضل یا گفتن اریابا که کردیم نگاه هم به تایی هرسه

 رفتیم دنبالش ماهم کرد باز درو سریع

 کنید کمک تروخدا:انالی

 شده چی:اریا

  رفته در پاش کنم فکر افتاد ها پله رو از آتاناز اتاناز،:انالی

 کرد نگاه من به اریا

 خدا یا:من
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  اتاناز خونه سمت رفتم سریع

 گچ مثل رنگش اتاناز و بودن نشسته زمین رو اتاناز و دیانا

 میکشید عمیق نفس بودو دیوار

  اتاناز طرف رفتم سریع

 !خوبه؟ حالت آتاناز:من

 میکشید عمیق نفس فقط آتاناز

 بیمارستان ببریمش:من

 داد تکون سرشو بغض با دیانا

 کن بلندش احتیاط با فقط:اریا

 و کمرش پشت گذاشتم دستمو یه پاشو زیر گذاشتم دستمو یه

  کردم بلندش احتیاط با

 کرد بغلم گرفتو گردنمو محکم ترسیدو کردم بلندش وقتی

  بود هزار رو قلبم ضربان

 نشنوه قلبمو تپش صدای که میکردم دعا دعا فقط
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 بیاره لباس آتاناز برای رفت سریع انالی

 حاضر تا کرد کمکش اهورا و بود بدتر آتاناز از حالش که دیانا

  کنه حاضر ماشینو رفت هم اریا شه

 سبکی چقدر تو دختر:من

  بپوشه لباسشو اتاناز کرد کمک اومدو انالی

 بیمارستان سمت رفتیم پایینو رفتیم سریع

 کنید صبر شما بیارم چرخدار صندلی میرم من رسیدیم تا:اریا

 نمیاد خوشش چرخدار صندلی از آتاناز:آنالی

 میارمش داخل تا نداره اشکال:من

 میترسوند بیشتر منو و میشد تر سفید رنگش لحظه هر آتاناز

 میرسیم االن گفت که آریاگفتم به

  داخل رفتیم کردمو بغل و آتاناز من کردو باز درو اریا رسیدیم تا

 میومدن اهورا ماشین با دیانا و اهورا

 بگیرن نوبت تا رفتن سریع آریا و انالی
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 !خوبی؟:گفتم و صندلی رو گذاشتم رو اتانازو

 میکنی فکر چی خودت میگه فهمیدم که کرد نگام جوری یه

  باشه حالش کمک شاید که زدم لبخند یه

 از دادمو دست از تعادلمو که داد هلم یهو لبخندم به زد زل

 افتادم پشت

 خوبه حالت اینکه مثل نه:گفتم شدمو بلند

 شد کشیده استینم برم خواستم تا

 نمیکرد نگاه من به اون ولی کردم نگاه بهش

 باشه مغرور میتونه ادم چقدر

 دکتر مطب داخل رفتیم باهم اومدنو آریا و انالی

 بندازه جاش باید و دررفته پاش گفت آتاناز معاینه از بعد دکتر

 میوفتاد پس داشت اومد انداختن جا اسم تا اتاناز

 اینجام من نباش نگران گفتم و گرفتم دستشو
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 میخوره دردم چه به تو بودن اینجا:گفت اومدو حرف به اتاناز

 درررررد!میفهمی؟ داره درد

 ️️شم ای قهوه نمیتونستم بیشتر این از

  نخوره تکون که بگیر زنتو دست جوون:دکتر

 !هان؟:گفتیم باهم چهارتا ما

  زدم زل چشماش به گرفتمو اتانازو دست

 دیگه کرد چپ چشماشو یهو که زد زل چشمام به اونم

 خنده زیر زدم بلند و کنم تحمل نتونستم

 شد بیهوش گفتو بلند اخ یه اتاناز یهو

 اومد سرش بالیی چه شد بیهوش دکتر دکتر:من

 جوون نباش نگران:دکتر

 حالشو نمیبینی دکتر نباشم نگران چطور:من

  میشه خوب حالش میزنم بهش کننده تقویت یه االن:دکتر

 باز گچشو بیاید بعدش کافیه هفته یه واسه میگیرم گچ پاشو

 کنید
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 اومد گریون چشمای با دیانا بیرون رفتیم تا کردمو بلند اتانازو

 طرفمون

 !شد؟ چی:دیانا

 خوبه حالش عزیزم نیست چیزی:انالی

 !بیهوشه؟ چرا خوبه اگه:دیانا

  بشه بهتر حالش تا بیرون بردتش اهورا گریه زیر زد بعد

 :دیانا

 ماشینشو سمت کشوند منو هم اهورا برد اتانازو پندار اینکه بعد

 افتاد راه اونا دنبال

 چرا؟ شده ساکت کوچولو جوجو:اهورا

  بودم اتاناز نگران فقط نداشتم حوصله اصال

 اینطوری دنبالش نمیافتادم من اگه بود من تقصیره همش

 نمیشد

 دیاانا؟:اهورا

  هوم؟:من
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 ،مهربون سمتم برگشت و کرد پارک خیابون کنار ماشینو

  که نشده چیزیش بابا ناراحتی؟نترس چرا:گفت

 راه بهتره:گفتم و زدم زل چشاش تو و باال اوردم نگاهمو اروم

  بیفتی

 دادم تکیه ماشین شیشه به سرمو و برگشتم بعد و

 میکردم سرزنش خودمو داشتم همش بیمارستان به برسیم تا

 رسیدیم شو پیاده: اهورا

 افتادم راه دنبالش و شدم پیاده

 تو اشک دیدم که اتانازو بسته چشمای رسیدیم که نزدیکشون

  شد جمع چشمام

 شد؟ چی:  پرسیدم ازش سمتم اومد که انالی

 خوبه حالش عزیزم نیست چیزی:انالی

 !؟ بیهوشه چرا خوبه اگه:من

  گریه زیر زدم و کنم کنترل خودمو نتونستم بعد و

  صندلی یه رو نشوندم و بیرون بردتم اهورا
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  میام االن:اهورا

  برگشت ابمیوه یه با و رفت

 پریده خیلی رنگت ، بخور بیا:اهورا

  نمیخوام گفتم بغض با و زدم پس دستشو

 دیااانا؟:اهورا

 هوم؟:من

 کن نگاه منو:اهورا

 نداشتم حوصله اصال نکردم نگاهش

 کن نگاه منو میگم:اهورا

 سمت چرخوند و گرفت دستاش تو سرمو که نکردم نگاه بازم

  خودش

 جا پاشو ، که نشده چیزی اخه؟ میکنی بیتابی انقدر چرا:اهورا

 همین ، شده بیهوش انداختن

 بغض با میریخت اشکم که همونجور زدمو زل چشاش تو

  بودش من تقصیر همش:گفتم
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 و سینش رو گذاشت سرمو اهورا که شد بلند گریم صدای باز و

 از دور دیانا:گفت میکرد ناز سرمو دستش با که همینجور

 خوب زودی نیست جدی اونقدر مشکلشم ، که نمرده جونش

 عزیزم؟ باشه نکن گریه انقدر توام ، میشه

 باشه:گفتم و دادم تکون سرمو اروم حالت همون تو

 بریم بعدش و بزنی ابی یه صورتتو بریم پاشو هم حاال:اهورا

 بچها پیش

 بیمارستان دستشویی سمت به افتادیم راه و دادم تکون سرمو

 که دیدم رو اهورا و بیرون اومدم شستم صورتمو اینکه بعد

 ، بود تنش طوسی اسلش شلوار و تیشرت یه ، وایساده منتظر

 ای عجله چون بود خوب بیرون واسه لباسش اورد شانس

 کنن عوض لباس نتونستن خودشون اومدن

 بریم:من

 کجا؟ ؟ کجا ، وایسا:اهورا

 دیگه بقیه پیش:من
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 دستش که ای ابمیوه به بعد بری نمیزارم نخوری اینو تا:اهورا

 کرد اشاره بود

  نداشتم هم میلی ولی بودم نخورده هیچی صبح از 

 چیشد ببینیم بریم بیا نمیخورم:من

 من تا:گفت شیطون لبخند یه با و باال انداخت ابروهاشو اهورا

  بری نمیتونی نخوام

 راه بعد کنی؟ چیکار میخوای مثال: گفتم کردمو ریز چشامو منم

 و شد حلقه کمرم دور دستی یهو که اسانسور سمت به افتادم

 اومد اهورا صدای بندش پشت

 یه مثله پس بری ام دیگه قدم یه بتونی عمرا االن خب:اهورا

 بریم بخور ابمیوتو خوب دختر

  ها داده گیر اینم بابا ای هووف

  میکردن نگاه مارو داشتن تعجب با مردمم
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 دستش از رو ابمیوه ملت جلو نشم این از تر ضایع اینکه برای

 در رو خوردن ادای بعد و خوردم قلپ 2،3 مجبوری و کشیدم

  اوردم

 کاریو فرصت و شد تموم خب:گفتم گذشت که دقیقه چند

  اشغال سطل انداختم رو ابمیوه و ندادم بهش

 بریم؟ میشه حاال:من

 کنم فکر بزار:گفت و گرفت متفکری قیافه اهورا

 افتادم راه و بابا برو: گفتم و شکمش تو زدم مشت دونه یه

 اومد سرم پشت اونم

 ها سنگینه دستت:اهورا

 زدم اروم من وگرنه لوسی خیلی تو:من

 البتهههه که اون: اهورا

 بستری اتاناز که اتاقی اون به رسیدیم که ندادم جوابشو دیگه

 بود شده

..... 
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♤♧♤♧ 

 :انالی

  نداشت رو درد تحمل هیچوقت اتاناز

 حرف دکتر با اریا ایستاد نمی جا یه پندار میکرد بیقراری دیانا

  بیهوشه هنوز آتاناز و میزد

 آتاناز سر باال اومد و بود شده نگران طوالنیش بیهوشی از دکتر

 کنه معاینش تا

 دستش یکی اون با و دستش یه تو گرفت رو قوه چراغ

 کرد باز اتانازو چشمای

 به اول بیرونو کشید دکتر دست زیر از خودشو سریع اتاناز

 : گفت و کرد نگاه دکتر

 ؟!!کنید می رفتار اینجور خوابه که کسی با همیشه شما

 نگاه اتاناز به همه و شد سکوت جا همه لحظه یه برای

 میکردیم
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 کشید دراز اروم درباره رفتو غره چشم یه آتاناز

 !بود؟ بیدار این حاال تا

 !شدیم؟ نگران الکی ما یعنی

 !میکردیم؟ سکته داشتیم ما و بودی خواب تو:پندار

 میزدین صدام میرسید عقلتون:آتاناز

 حرکت یه با و رفت پندار کردیم نگاه آتاناز به باز دهن با همه

 دراومد آتاناز داد که کرد بلندش

 منو میبری کجا میکنه درد پام نمیبینی وحشی هووووووی:آتاناز

 بگیری گچ پاتو باید:گفت حرص با پندار

 !مدت؟ چه برای!چی؟:آتاناز

 هفته یه:من

 کنم چیکار امشبو:آتاناز

 انداخت نمیدونم معنی به هاشو شونه اونم کردم نگاه دیانا به

 باال
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 بگیرن گچ اتانازو پای رفتن آتاناز و پندار

 کردو نگاه بهمون مظلوم اتاناز بیرون اومدن اتاق از وقتی

 :گفت

 ️☹میتونه دلد

 بچلونتش بره میخواست دلش ادم وای

 بود شده گوگولی دیانا قول به

  کنه آماده ماشینو رفت اریا

 کنه حساب تا صندوق رفت اهورا

 میکردیم کمک اتاناز به دیانا منو

 میکرد نگاه آتاناز پای به و میومد راه پشتمون پندار

 ؟!بگیره عصا بره کی:من

 میگیرم من:پندار

 سرم تو زد یکی یهو

 بگیره این میدی چالغی خودت سرت بر خاک:آتاناز
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 !خوب؟ کنم چیکار: من

 منو ادای کردو لوچ چشاشو کردو نگاه دیانا به آتاناز

 !خوب؟ کنم چیکار:دراورد

 :گفتم رفتمو غره چشم بهش

 هستی همینجوری

 میارم در تورو ادای دارم فعال:گفت و باال داد ابروشو یه اتاناز

 دیگه گمشو

 رفت پندار که جایی سمت رفتم

.... 

 :آتاناز

  سنگینه گچ این چقدر مامان ای

  وایسا وایسا:من

  کرد نگاه من به تعجب با وایسادو دیانا

 !چته؟:دیانا
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 !نیست؟ اتاراد خواستگاری امشب:من

 جان به ببخشید نــــــــــــــــــه،آتاناز وااااای:دیانا

  شه اینجوری نمیخواستم خودم

 کرد بغض بعدم

 !بشکونه؟ کی نشکونی منو پای تو:گفتم کردمو بغلش

 خندید و بازوم به زد اروم دیانا

 دیدم رو آنالی و پندار دور از

 ؟!نمیکنه اذیتت ببین برو راه عصا این با:گفت سمتو اومد پندار

 رفتم راه باهاش یکم و گرفتم رو عصا

 خوبه نه:من

 بریم پس باشه:پندار

 شد اضافه بهمون هم اهورا که رفتیم باهم

 دوری یه میدین قرض عصاتونو خانم عصایی چه واو:اهورا

 بزنیم
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 بگیرن گچ سرتو باید دیدی یهو ندارمااااا حوصله من ببین:من

 خوبه همینجوری نمیخواد عه:اهورا

 شد سبز علف اریا پای زیر بریم بابا:انالی

 :گفتم بیمارستان در دم رسیدیم تا

 افتادم کتوکول از کتفم خدا واااای

 !میکنه؟ اذیتت:پندار

 ندارم عادت بهش و سنگینه پام گچ ولی نه:من

 ماشین با قبل دفعه مثل دیانا و اهورا شدیمو ماشین سوار همه

 اومدن اهورا

 !امشبو؟ کنم چیکار من انا:من

 !امشبو؟ میکنی چیکار میگی راست اخ:آنالی

 !داده؟ مدرک این به کی️

 کنم کمک بتونم شاید چیه داستان:گفت خندیدو پندار

 بیاد خواستگار آتاراد برای قرار امشب:من
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 بد فهمیدم دقیقه چند بعد ولی گفتم چی نفهمیدم لحظه یه

 دادم سوتی

 اتاراد برای خواستگاری بریم میخوایم یعنی نه نه:من

 خنده زیر زدن بلند انالی پندارو و اریا

 مامانمو شماره درآوردمو مبایلمو رفتمو غره چشم بهشون

 گرفتم

 !بله؟:مامان

 شَشَ مامان سالم:من

 بوق بوق بوق

 نداره حوصله بازم مامان کنم فکر

  زدم زنگ دوباره

 مامان سالم ببخشید:من

  سالم:مامان

 بیام نمیتونم امشب من مامان:من

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

292 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 میکشه تورو بابات نداره ربطی من به:مامان

 گلی این یه بابام مامان عه: من

 !نمیای؟ چی برای حاال: مامان

 گرفت گچ دکتر رفت در پام:من

 !خوبی؟ اومده سرت بالیی چه سرم بر خاک:مامان

 ...امشب ولی خوبم اررره:من

 !اونجا؟ بیام میخوای نداره اشکالی باشه باشه:مامان

 بیا فردا خواستگاری برو امشب نمیخواد نه:من

 نباشی تو میکنه قبول مگه کنم چیکار اتارادو حاال:مامان

 دیگه بگو جوری یه:من

 خدافظ باشه:مامان

 خدافظ:من

********** 

 !چنده؟ ساعت میدونی اتانااااااااااااااااز
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 !مریضم؟ من میدونی:من

 خوابیدی هنوز تو ولی شده 2 ساعت داره حدی هرچیزی:دیانا

 بده عصامو:من

  من به داد اوردو عصامو دیانا

  تخت رو نشستم شدمو بلند سختی با

  بزنم رو دیانا که کردم بلند برداشتمو عصاهارو از یکی

 کرد فرار بنفشی جیغ با فهمید قصدمو که دیانا

  شدم بلند کمکشون با برداشتمو هم عصارو یکی اون

 خوردم که قرصایی با من شام از بعد و خونه اومدیم دیروز

 شدم بیهوش

  پایین رفتم بدبختی با

 من به حواسش اصال و انالی گوشیه تو بود کرده کلشو دیانا

 نبود

 کشید جیغ و دید منو شد بلند تا
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 دیگه شو خفه مار زهر:زدم داد بستم چشمامو

 مبل رو و رفتم بهش غره چشم میکرد نگام تعجب با دیانا

 نشستم

 و کنه بدو بدو نمیتونه اون کنی درک اتانازو باید تو دیانا:آنالی

 بزنتت فصل یه و بگیرتت

 کنی درک منو تو اینکه مگه:من

 یه و حال تو آورد ناهارو کنم عرض چه که صبحونه رفتو دیانا

 برد دوستاش و پندار برای هم قابلمه

 داخل اومدن اتاراد مامانو و زدن درو زنگ ناهار بعد

 ! اومده؟ سرت بالیی چه بکشه منو الهی خدا:مامان

 ها پله از نیست حرفیه،چیزی چه این جان مامان نکنه خدا:من

 همین افتادم

 نبودی مواظب چرا اخه:اتاراد

 شد چی سوما بیخیال دوما سالم اوال:من

  شد دوماد پسرم:مامان
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 !واااااقـــــــــــــعا؟:من

 داد تکون سر لبخند با اتاراد

 ایشاهلل میگم تبریک خیلی خیلی میگم تبریک داداشی وای:من

 بشی خوشبخت

  کرد بغلم اومد اتاراد

 ! باشه؟ اینجوری پات باید کی تا حاال:مامان

  هفته یک تا:من

 بخورید آوردم ناهار شامو باشه،براتون:مامان

 میکردیم درست خودمون کشیدید زحمت جون خاله:دیانا

 باشیناااا دخترم مواظب:مامان

  راحت خیالتون:گفت اومدو چایی سینی یه با انالی

  رفتن دیشب ماجرای تعریف خوردنو چایی بعد اتاراد و مامان

***** 
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 و اریا پندارو پریروز و گذشت اینا مامان اومدن از هفته یک

 مالقاتم اومدن اهورا

 آتاناز:-

... 

  خانم اتاناز:-

.... 

 آتاناز:-

 !هان؟:من

 بود کی صدای این وایسا

 دیدم خودم روی روبه رو پندا و کردم باز چشممو یه

 میکنی غلطی چی من اتاق تو:گفتم پریدمو سریع

 کنی باز پاتو گچ باید امروز رفته یادت:پندار

 !میکنی؟ چیکار من اتاق تو میگم من داره ربطی چه:من

 کنم بیدارت:پندار
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  برو کردی بیدار:من

 دیگه برو:من میکرد نگام داشت همونجوری پندار

  کردم عوض لباسمو من بیرونو رفت پندار

 مناسب لباس بتونم که چجوری هوا ببینم تا پنجره دم رفتم

 بپوشم

  برررررف من خدای وااااای

 زمستونیم فصل تو االن گذشت زود چه

  کوتاه مشکی پالتوی یه یا پوشیدم مشکی جذب لی شلوار یه

 که بود جوری موهام کردم سرم هم مشکیمو گردن شال کالهو

 نبود معلوم

 دستشویی سمت رفتم بیرونو رفتم اتاق از

  بپوش لباس بعد دستشویی برو اول بگه نیست یکی اخه

 بودن حاضر ولی میزدن حرف باهم داشتن ها بچه پایین رفتم

 همگی به سالم:من
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 بیمارستان سمت رفتیم کردنو سالم بهم همه

***** 

  کنی پاره پامو نزنی دکتر آقای وای:من

 نه ندی منفی انرژی انقدر تو اگه:دکتر

 باشیا مواظب دکتر:من

 .بگیر خانومتو چشمای بیا جوون:دکتر

 !بگیر؟ کیتو هندونهچشای قد شد چشام

 رو اشارشو انگشت خندیدو که کردم نگاه پندار به تعجب با

  گذاشت لبش

 ریختی کرم تو نکنه:گفتم بازوشو به زدم مشت با

 پری جان به نه:گفت گرفتو چشامو خندیدو

 حاال هست کی پری:من

 مامانم:پندار

 یکیه مامانت با اسمت اول عه:من
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 جالب چه

 یکیه بابامم با:پندار

 !چیه؟ اون اسم: من

 پویا:پندار

 جااالبه:من

 برداشت چشمام جلوی از دستشو پندار

 کردم می آزادی احساس بودو شده برداشته پام گچ

 بری راه عادی کن سعی:دکتر

 نیوفته کن کمکش پسرم

 کنارم پندار میرفتمو راه اروم اروم من

 شده خوب: من

 !نمیکنی؟ حس دردی هیچ:دکتر

 میکنه درد یکم پام قوزک چرا:من

 طبیعیه اون: دکتر
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 دیگه بعد بره بین از کامل پات درد تا بده ادامه قرصاتو یکم

 نخور قرص

 چشم باشه:من

 اجازه با دکتر ممنون:پندار

  بیرون رفتیم باهم

 شد خوب پام ها بچه ها بچه:من

 خداروشکر:آنالی

 !بیرون؟ بریم فردا:دیانا

 کامال پاش تا بره راه یکم بتونه آتاناز تا پارک بریم اره:پندار

 شه خوب

  خونه برگشتیم باهم کردنو موافقت همگی

 !بریم؟ کجا نخورده ناهار

  میخوریم بیرون خب:دیانا

 !داری؟ پول:من
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 هستن هم پسرا:دیانا

 بیار لباسمو برو باشه:من

 بگیریاااااا گچ پاتو دوباره کنم کاری نکن کاری اتا:دیانا

 دیگه بیار اونم باال میری توکه خوب خسیس ایشششش:من

 اتاقم سمت رفتم بعدم

 مشکی گل شونم چپ سمت که باز جلو مشکی پالتوی یه

 پوشیدم داشت

 بوت با ای قهوه کلفت شال و پوشیدم هم مشکی لی شلوار یه

 پوشیدم ای قهوه

 بیرون رفتم و

 حااااضرم من:من

 همینطور منم:دیانا

 بود زده مشکی و سوخته ای قهوه تیپ دیانا

 بوت و مشکی لی شلوار یه با سوخته ایقهوه کوتاه کاپشن یه

 مشکی شال و سوخته ای قهوه
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 شدیم هم شبیه تقریبا

 چشم خط و ریمل و ای قهوه رژ حد در معمولی ارایش یه

  کرم رژگونه و مشکی

 بودااااا معمولی

 بود زده مشکی ای سرمه تیپ هم انالی

 فرمون پشت نشستم من و پارکینگ رفتیم باهم

 پارک سمت افتادیم راه سرمون پشت اومدنو هم پسرا

**** 

 بود بزرگی خیلی خیلی پارک

 خوبیه خیلی جای اینجا: اریا

 خوشگلتره خیلی هم برف با اره وااای:انالی

 برف تو میرفتم زانو زیر تا بود زیاد برف انقدر

 که بود پارک از جایی یه که میرفتیم راه داشتیم همینجوری

  بود نرفته راه اونجا کس هیچ بودو سفید کامالااا
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 اون وقتی ولی بده فحش خواست اول دیانا بازوی به زدم

 انجام انالی با منو کار دقیقا شدو بسته دهنش دیگه رو منظره

 داد

 اونجا بپریم بریم بیا: من

 تکون سر بودن  منظره اون محو که همونجوری انالی و دیانا

 قسمت اون سمت دویدیم باهم دادنو

 تاییمون سه هر بنفش جیییییییییییغغغغغغ یه پریدیم تا

 کشیدیم

**** 

 !بود؟ حوضش اینجا:من

 کنم فکر:دیانا

 بیرون بیام نمیتونم من:انالی

 ️توش پریدیم ما و بود برف توش که بود بزرگ حوض یه

 نمیومدیم بیرون کردیم گیر االنم

 اومده سرتون باالیی چه شد چی:پندار
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 باال اوردم دستمو میخوان بغل که ها کوچولو بچه این مثل من

 کردیم گیر:گفتم

 !خونه؟ برگردی سالم امروز میتونی ببینم:پندار

 دراورد منو حرکت یه با اومدو پندار

 دیگه بار یه داد حال چه وووویییییی:من

 بابا برو: پندار

 !دربیاری؟ منم میشه!  میده؟ حال جدا:دیانا

 آورد درش حرکت یه با پندار مثل رفتو اهورا

 باحاله چه وااااییییی:دیانا

 و کشید رو اریا ترسیدو انالی که بکنه اینکارو خواست هم اریا

 بود بیرون فقط پاهاش و برف تو رفت صورت با اریا

 خنده از بودیم مرده دیگه

  بیرون اوردش و گرفت رو اریا پاهای رفت پندار

 سردهههههه وااای:اریا
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 میخندیدم داشتیم همچنان ما

 بیرون اورد یواش رو انالی پندار

 کردم یخ وای:گفت و

 گرفتیم چایی و پارک بوفه سمت رفتیم باهم

 !نمیکنه؟ درد که پات:پندار

  شده خوب نه:من

 خیلیه نخوریم سرما اگه ولی:دیانا

 بخوریم ناهار بریم پس:اریا

 کردیم موافقت همه

 جارو یه داره و شده خیره جا یه به دیانا دیدم شدیم بلند تا

 میکنه نگاه

 ...نفر یه به رسیدم و گرفتم نگاهشو رد

 :دیانا

  کردن موافقت هم همه و بخوریم ناهار بریم کرد پیشنهاد اریا
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  کردم یخ نفر یه دیدن با که ماشین طرف بریم  شدم بلند

 تونستم لباش خوردن تکون از و بود زده زل من به بهت با اونم

 میکنه صدا اسممو که بفهمم

  گفت چیز یه و کشید بازوشو بود بغلش که دختری

 بود اون به فقط حواسم من ولی

 بریزه نذاشتم ولی شد جمع چشمام تو اشک

  باشی ضعیف نباید تو... همه به خودت به دادی قول تو دیانا نه

 نمیتونی چرا کردی؟ یخ چرا پس بودی کرده فراموشش که تو

  برداری دیگه قدم یه

  نبینم دیگه تا بستم محکم چشامو

  بیارم کم نمیخواستم

  بشکنم قولمو نمیخواستم

  ماشین تو کشیدتم و گرفت دستامو کی نفهمیدم

  بودن گنگ برام کلمات ولی میومد صدا
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  اومدم خودم به زد بهم اتاناز که چکی با تا

 دیانا؟ خوبی:انالی

  کردم سمت همون به نگاهی بعد خوبم اره:کردم نگاهش

 اینطوریه واقعا یا میبینم اشتباه من نمیدونستم

 نداشت دختره اون به توجهی و میکرد نگاه بهم غم با داشت

 بریم،لطفا فقط:گفتم اروم بگیرم نگامو اینکه بدون

  افتادیم راه شدنو سوار همه

 نم نم به بود کرده شروع برف ، نمیزدن حرفی آتاناز و آنالی

  باریدن

 میرید؟ رستوران کدوم:من

 ....رستوران:اتاناز

 بود نزدیک تقریبا ، کجاست میشناختم

 بغل بزن:من

  نیار در بازی مسخره دیانا چی؟ واس:اتاناز
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  بغل بزن میگم:زدم داد نبود خودم دسته کنترلم

 میگیره پاچمونو نشه اروم تا که میدونی وایسا آتا،:آنالی

  وایساد خیابون گوشه و کشید پوفی اتاناز

 گوشم تو گذاشتم هندزفریمو و شدم پیاده

 شد، پلی یاسینی علی میخندم اهنگ

 دور از داشتم هواتو و نبود حواست 

 هرروز بغضم با بیام کنار چجوری حاال

  هیچوقت نمیخندی چرا که میگن بهم

  امروز از میخندم منم قبوله باشه

 سعی و خوبم کردم وانمود بعد به نحس روز اون از یادمه _

 نبینه کسی ناراحتیمو تا بخندم بیشتر کردم

  باشم بیخیال نتونستم االن که اومد بدم خودم از_

 دستات تو عشقت دستای به میخندم

 میزد صداش و میکشید دستشو که افتادم دختره اون یاد_
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 دروغات حرفات تموم به میخندم

 که قسمایی ، میزد که افتادم حرفایی یاد زدمو پوزخندی_

 میخورد

 دارم خوبه من حال عشقم یوقتی ندی راه غصه دلت به

 دنیات به میخندم

  خان مبین باشی داشته وجدان عذاب نیس الزم خوبم من اره_

 کی واسه مردی خودت کشتی قلبمو

 سادگی حساب رو گذاشتی بستم چشامو

 ولی شد رو برام گندکاریاش که افتادم اونموقعی یاد هه_

 دادم فرصت بهش

  نی ساده واسم اینکه با میزنم قیدتو

 نی اراده بی دیوونه این بفهمی تا میزنم

 بی واسم انقدر باید ، بزنم یخ دیدنش با نباید دیگه من اره_

 نیفتم یادش خلوتمم تو دیگه که بشه اهمیت

  اسمون به رو گرفتم سرمو و کشیدم عمیقی نفس
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 دادم ادامه راهم به و زدم لبخندی مینشست صورتم رو برفا

 :اهورا

 یه به دارن آتاناز و دیانا دیدم که ماشین سمت میرفتیم داشتیم

 دست آتاناز میکنن نگاه چی به ببینم خواستم تا میکنن نگاه جا

  ماشین تو نشوندش و گرفت رو دیانا

 داره دیانا دیدم که گرفتمشون نظر زیر افتاده اتفاقی یه انگار

 میکنه نگاه رو جایی یه دوباره

 یه و دیانا به زده زل که دیدم پسرو یه و گرفتم نگاهشو رد

 میزنه حرف پسره با داره هم دختره

 ️داره حالت دوتا االن

 دیاناس قدیمیه عشقه پسره اون اینکه یکی

 دیده خیانت درحال عشقشو اینکه دوم

 دیگه ایناس از یکی

 کلم پس زد محکم اریا که کردم می فکر داشتم همینجوری

 !چته؟ هوووششششه:من
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 نشه خسته مغزت زدم میکنی فکر داری دیدم:اریا

 !کو؟ سوراخات نمکدون شدی نمکی هار هار هار:من

 خودش به شک با هم اریا که کردیم نگاه آریا به من و پندار

 کرد نگاه

 بشینه رفت عوضی گفتن از بعد اریا و خنده زیر زدیم پندار منو

 ماشین تو

 هستی:گفتم بهش خنده با همونجوری من

 رستوران سمت رفتیم نشستیمو

 شد پیاده دیانا کنارو زد اتاناز راه وسط

 !شده؟ چی:پندار

 نمیدونم:اریا

  افتاد راه اتاناز

  کنه خرید میخواد شاید:اریا

  مواظبشم من برید شما اقا:من
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 خوبیه فکر:پندار

 میرفتیم راه دیانا سر پشت اروم اروم شدمو پیاده

 نه هااا، نبینه منو که نه میرفتم راه اروم

 خخخخ نخورم لیز میخواستم

 اینجا تا  اهنگش صدای ولی بود گذاشته هندزفری که این با

  میومد هم

 میده گوش بلند انقد گوشاش نشه کر

 مینشست صورتش رو که برف های دونه شدو خیره اسمون به

 میزد لبخند

 تره مهربون ترو زیبا چهرش لبخند یا خنده با چقدر

 ️️زدم حرف احساسی چه اوه

  کردم جمعش سریع که لبام رو اومد لبخندی

 جون کمند االن واه واه واه بزنم دید مردمو دختر داره معنی چه

 میپیچوند گوشمو بود اینجا

 !بره؟ کجا پیاده میخواد این
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 شدم خسته بابا ای

 افتادم راه تر تند و گرفتم دستشو و سمتش رفتم

 میکنی چیکار اینجا تو:پرسید بود کرده تعجب که دیانا

 میشدم رد اینجا از داشتم:گفتم شیطنت با

 میزنم حرف جدی دارم:دیانا

 دارم؟ شوخی من مگه:گفتم و طرفش برگشتم

 بی چقدر روزا این ، نداد جواب که نداشت حوصله ظاهرا

 بعدا باید میداد، حال باهام میکرد کلکل خیلی قبال شده حوصله

  کیه پسره اون چشه ببینم بزنم حرف باهاش

  یارو اون ی درباره شدم کنجکاو انقدر چرا نمیدونم

  رفت شدی دیوونه توام اهورا ، پووف

 مشغول بیشتر فکرم لحظه هر من و رستوران به رسیدیم

 میشد

 میکرد نگاهش اونجوری چرا که بوده قبلیش پسر دوس اگه

 داره؟ دوسش ینی
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 چرا ،اصال نزد داره پسر دوست اینکه ی درباره حرفی دیانا

 بزنه حرف من با باره این در باید

 باشه مهم من واس باید چرا اصال

 کشیدم موهام تو دستمو کالفه خدا ای هوووف

 خودم دنبال رو دیانا که همینجور و دیدم رو بقیه که تو رفتیم

 طرفشون رفتم میکشیدم

 سالم:من

 سالم:دیانا

 کرد پرت خودشو دیانا دادن سالممونو جواب ها بچه اینکه بعد

 زدم داد سرت ببخشید:گفت و اتانازو بغل

 دیگه کردم عادت نداره اشکال:اتاناز

 نداری لیاقت:گفت اتانازو سر تو زد اروم دیانا

 دادید؟ سفارش: پرسیدم و خندیدم

 سرویس هم گارسونه این بیاید شما بودیم منتظر بابا نه:آریا

 مارو کرد
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**** 

 :اتاناز

 سمت رفت اریا و سمتم اومد پندار کردم پارک ماشینو وقتی

 نبود اهورا ولی انالی

 !کجاست؟ اهورا:من

 !کجاست؟ دیانا:پندار

 میاد پیاده گفت:من

 دیاناس مراقب گفت: پندار

  داخل بریم پس:من

 بریم:پندار

 :گفت کنارمو اومد انالی

  راحته خیالم باهاشه اهورا

  داخل رفتیم باهم کردمو تایید حرفشو
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 بیرون که داشت بزرگ ی شیشه یه بود باحال رستورانش

 بود معلوم ازش

 زدن حرف کردیم شروع نشستیمو شیشه جلوی

 میگفتیم هی ما ولی خواست سفارش و اومد بار سه گارسون

 هستیم هم دیگه کسی منتظر

 فکر تو رفتم و کردم نگاه بیرون به

  داد قول ما به دیانا

 کنه فراموش عوضیو اون داد قول

  بهم بود زده زل که کردم نگاه پندار به چشم گوشه از

 خودش با و بود گرفته رو دیانا دست اهورا بازشدو رستوران در

  میکشید

 کرد بغلم پریدو دید منو تا دیانا

 زدم داد سرت ببخشید:دیانا

  دیگه کردم عادت نداره اشکال:من
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 سوخاری همگی ما و اومد گارسون بالخره شوخی کلی بعد

 دادیم سفارش

 قحطی این عین و غذا تو کردیم کلمونو همه اوردن رو غذا تا

 میخوردیم غذا ها زده

 برای و برداشتم بود سس توش که کوچولو قرمز ظرف یه

 تو زد یکی که میکردم بوش داشتم یانه تنده بفهمم اینکه

 بچه به و کردم بلند سرمو سریع سس تو رفت دماغم و سرم

  کردم نگاه ها

 میخوردن غذا داشتن همشون

 میسوزه دماغم بود تند سس خدااااااا واااای

 تا بودم داده تکیه میز به دستمو میخوردمو نوشابه داشتم

  روم ریخت نوشابه خوردو تکون میز بخورم خواستم

 بودن غذاشون مشغول بازم کردم نگاه ها بچه به عصبانیت با

 بودم شده مشکوک پندار به

  شدم غذام مشغول دوباره
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 خواستم منم برداشت دستمال یه پندار بردارم دستمال اومدم

 بود شده تموم که بردارم

  میکرد پاک دهنشو داشت کردم نگاه پندار به

 !بخوری؟ غذا درست نمیتونی نچ نچ نچ:گفت اروم

 میکنه تالفی داره پس تربیت بی

 خان پندار برات دارم

 به منم و داد انجام میتونستو که هرکاری خوردن غذا اخر تا

 شدم کشیده گند

 بشورم دستمو صورتو رفتم غذا از بعد

 بزنم زنگ شرکت به باید افتاد یادم برگشتم

 گرفتم مرخصی پام رفتگی در از بعد

 کار سر میرم فردا از بگم و بزنم زنگ باید االن

  نبود گوشیم گشتم هرچی ولی

 ماشینه تو شاید بابا ای
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 قهوه یه منم برای شما ماشین تو میرم من ها بچه:من

 بدید سفارش

 ماشین تو رفتم و کردن قبول ها بچه

  نبود ماشینم تو گشتم هرچی

 نبود گوشیم ولی کردم خالی کیفمو

 ...یهو که زدم زنگ خودم گوشی به دیانا گوشی با

 !میاد؟ پندار جیب تو از صداش چرا این

 میکنه چیکار تو دست:من

 !میکرد؟ چیکار تو دست:پندار

 ! چی؟:من

 کارت:پندار

 کنم شوخی میخواستم خوب:من

 کنم شوخی میخوام منم:پندار

 کردی شوخی بسه:من
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 مونده هنوز نه:پندار

 میگشت شماره یه دنبال درآوردو گوشیو

 میگردی چی دنبال ببینم بده:من

 کردم پیداش اها:پندار

 کردن صحبت کرد شروع گوششو کنار گذاشت گوشیو پندار

 پیام اقا سالم:پندار

 شدیم ور حمله سمتش انالی و دیانا منو پیام اسم با

 بدش من به بدش:من

 سالمتی:پندار

.... 

 کیم میفهمی بعدا:پندار

.... 

 !کرده؟ ازدواج آتاناز دارید خبر بگم زدم زنگ بله،:پندار

  پندااااااااااار سرم بر خاک وای
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.... 

  من با بله:پندار

  کردییییییی غلط:من

... 

 نبینم خانمم گوشیه رو دیگه شمارتونو بگم خواستم:پندار

... 

 صورتش تو ریختم برداشتمو میزو رو قهوه

 خدانگهدار ممنون: گفت بستو چشماشو پندار

 منو به داد مبایلمو کردو پاک صورتشو درآوردو دستمالشو

 شد تموم:گفت

 بیرون رفتیم رستوران از آنالی و دیانا منو برداشتمو مبایلمو

 !پیام؟ به بگم چی حاال فرهنگ، بی:من

  میگیره خودشم چه:دیانا
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 با بله کرده؟ ازدواج آتاناز دارید خبر:درآورد پندارو ادای انالی

  من

 بگم چی پیام به:من

 بگه پیام به بگو پیمان به:دیانا

 خونه بریم باشه:من

 بیرون رستوران از اومدن اهورا و اریا و پندار

 که نمیشه اوردم سرش بال همه اون منم کنم قهر بود نامردی

 خااانم آتاناز شدیم مساوی:پندار

 پنداررر اقااا نه اقااا پندار کنی بازی میخوای پس:من

 فقط پندار منو ولی گرفتن خندشونو جلوی پندار منو جز همه

 میکردیم نگاه بهم داشتیم

 سوار هم دیانا و انالی شدمو ماشین سوار رفتمو غره چشم

 خونه رفتیم شدنو

 گرفتم پیمانو شماره کردم باز خونرو در تا

 بفرمایید:پیمان
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 آتانازم پیمان سالم:من

  خبرا چه خانم اتاناز سالام:پیمان

 !کجایی؟ سالمتی:من

 خونه: پیمان

 !هست؟ هم پیام:من

 اره:پیمان

 زدم گند پیمان:من

 ! کردی؟ چیکار:پیمان

 زده دیگه یکی نزدم گند من:من

 ...خب:پیمان

  کردم تعریف براش ماجرارو

 گفت بعد خندید کلی اول

  میکنم درستش:

 !نداری؟ کاری ایول:من
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  نه: پیمان

 خدافظ پس:من

 خدافظ:پیمان

 و چشماشون رنگ فقط بودن هم شبیه خیلی پیام و پیمان

 میکرد فرق اخالقشون

 !شد؟ چی:دیانا

 میکنه درستش گفت:من

 دیگه حله پس خب:آنالی

 کن درست شام برو پاشو:من

 !چالغی؟ خودت: انالی

 ارتام پیش میرم امشب بیخی:من

 میایم مام:دیانا

 خارج بریم ارتام با میخوام:من

 !بود؟ نرسیده ذهنمون به اول از چرا:دیانا
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 ..خوبه خیلی که اینجوری

 میگم بهش امشب اهوم:من

 شیم حاضر بریم پس:انالی

 !نیست؟ زود:من

 بریییییم:دیانا

 شدیم پیاده کردمو پارک ارتام خونه جلوی ماشینو

  زدم خونرو زنگ

  کیه:ارتام

 جذابیت خدای:من

 داخل بیا هه:ارتام

 داخل رفتیم

  جوووونییییی ارتام سالااااام:من

 داد دست آنالی و دیانا با و داد هلم ارتام

  تربیت بی:من
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 کرد بغلم محکم اومد ارتام

  کردی لهم:من

 میارم چایی براتون االن بشینید: ارتام

 اشپزخونه تو رفت

 نشستیم درآوردیمو هامونو پالتو ماهم

 نشست من کنار اومدو چایی سینی یه با ارتام

 خبرا چه:من

 میخوای چی بگو:ارتام

 !لندن؟ برمیگردی کی:گفتم کردمو باز گوش بنا تا نیشمو من

 گفت میزو رو گذاشت چایشو میخورد چایی داشت ارتام

 میخوای چی بزنم حدس میتونم:

 اهوم:من

 نمیخوای که اقامت برای:ارتام

 تفریح برای بابا نــــــــــه:من
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 میزنم حرف بابات با باشه:ارتام

 !کنی؟ راضیش میتونی: من

 میکنم ازدواج دارم:ارتام

 کشیدیم بلند جیغ آنالی و دیانا و من

 عالیه این! میگی؟ راست وای! جدی؟:من

 باشه بسته چمدونتون دیگه ماه برای: ارتام

 !کنم؟ چیکار بلیطو ایول:من

 میگیرم شماهم برای میگیرم خودم برای: ارتام

 کنیم درست شام ،بریم باششه:من

 کنیم درست شام رفتیم باهم

 نمیگذری سفر این از تو میدونستم من:انالی

 اهوم:من

 آنالی بابای یا چی؟ من بابای باهوش:دیانا

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

328 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 اونم باشه راضی بابام اگه خالس شوهر که انالی بابای:من

 همینطور توهم بابای راضیه؟

 میریم اتاراد عروسی برای میگم ما

  میترشید وگرنه کرد ازدواج اتاراد شد خوب خیلی وای:دیانا

 میاد سرت نخند:گفت اتاراد که خنده زیر زدیم باهم

 گفتم بودم کرده سکته ترس از که من

 اومدنه وضعه چه این ترسیدم روانی وای

 گفت برداشتو اپن از شو تکیه اتاراد

  نمیدادید ادامه کردن غیبت به شما که اینجام میگفتم اگه

 خنده با اتاراد کردیم باز گوش بنا تا نیشمونو تاییمون هرسه

  رفت دادو تکون سرشو

 درآورد ساالدو یخچالو سمت

 بود شده خوشمزه خیلی که کردیم درست مکزیکی ذرت شام

 خونه برگشتیم زدیمو حرف یکم باهم شام از بعد
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 کجا:گفت اهورا که میکرد باز کلید با خونرو در داشت دیانا

 حاال تا بودید

 اهورا سمت برگشتیم جیغ با ما

 میکردن نگامون داشتن در دم پندار و اریا و اهورا

 خیلیه نکنیم سکته امروز:گفتم اروم

 توچه به:من

  ما به ندادید شام ولی چه من به میگی راست:اهورا

 زدن نما دندون لبخند ستاشون هر بعد

 تحرک اصال که هم شماها میکنه چاق زیاد خونگیِ غذای:من

 میشید چاق بیشتر هستید که اینی از ندارید

 میشیم تو مثل اره:پندار

 دارم تحرک حداقل من:من

 !مثال؟:پندار 

 و خرید به رفتن کردن جارو شستن ظرف کردن تمیز خونه:من

 وو
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 !بگم؟ بازم

 داریم تحرک ماهم:پندار

 !مثال؟:من

 میریم هم باشگاه میریم خرید شما برای میریم سرکار:پندار

 کرده تالش هیکل این واسه بگو پس

 (دراومده خودش پَ نه)

  نخورید خونه غذای شب یه حاال:من

 بخیر شب باووووش:اریا

 داخل رفتیم گفتیمو بخیر شب ماهم

  میکنی کل کل کم اهورا با دیانا هوی:من

 براش دارم ولی نداشتم حوصله حالو:دیانا

 !انالی؟ چی تو:من

  بیمارستان تو کندم ازش پوستی یه نباش نگران:انالی
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 کردمو عوض لباسمو زدم مسواک رفتم بخیر شب گفتن با

 خوابیدم

 رئیس اتاق سمت رفتم و شدم شرکت وارد

 نبود سرجاش هم منشی

 نبود عجیبم البته

 شدم وارد رئیس بفرمایید گفتن با زدمو در

 سالم:من

 نده بد خدا بزرگمنش خانم سالم:پور عماد

 شدم خوب دیگه االن ممنون:من

  شکر رو خدا خوب:پور عماد

 ...خب:من

  جدیدتون سِمت ی درباره بله اها: پور عماد

  بله:من

 !درسته؟ سرکار میومدید هفته در روز سه شما:پور عماد
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 درسته:من

 هر و میشه کمتر هفته طول در کاریتون های روز حاال:پور عماد

  شماست با شرکت های ماموریت هم گاهی از

 قبلی حقوق برابر 2 حقوقتون،حقوقتون ی درباره

 ؟!برابر چند:من

 چطور دوبرابر:پور عماد

 میگفتید هیچی:من

 شرکته اصلیه قسمت اداره کارهاتون:پور عماد

 !نمیده؟ انجام قسمت رئیس کارو این مگه:من

 رفتید جاش به شما و شد اخراج دالیلی به ایشون: پور عماد

 میفرمودید بله:من

 همین ویژه، های پروژه انجام و بله:پور عماد

 مرسی مچکرم:من

 کنید شروع میتونید االنم همین از: پور عماد
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 کردم کار به شروع اتاقمو سمت رفتم 

**** 

 !خوبه؟ کردم غلط بگم من

  بگم چی اخه.... بگم من

 فکر دیگه االن بودم هالک برمیگشتم سرکار از که موقع اون

 جنازم کنم

  خورد زنگ مبایلم کردم باز که خونرو در

  جذابیت خدای بابای سالاااام:من

 کرد قطع بابا گرفتم اشتباه ببخشید عه:بابا

 ️️:من

 زد زنگ دوباره بابا

 بله:من

 جذابیت خدای سالم کردم شوخی:خنده با بابا

 کردنتون ای قهوه از ممنون دوم سالم اول:من
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 خداست رنگ هم ای قهوه دخترم نداره عیب:بابا

️️️️️ 

 شما دارید لطف:من

 اینجا بیاید امشب کن ول رو اینا:بابا

 باوش:من

 بای:بابا

 ️!بای؟

 ی..با:من

 دیااااااانااااا اناااااالـــــــــــــــــی:من

 !هاااااان؟:دیانا

 اینا مامان خونه امشب:من

 اوکی:انالی

 چی برای:دیانا

 نمیدونم:من
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 نباشه خارج ی درباره:انالی

 نم دو می ن:من

 شده تنگ اینا مامان برای دلم بریم زودتر:دیانا

 مامانی سوسول ایشششش:من

 ببند:دیانا

 !دهنتو؟:من

 دهنتو نه:گفت رفتو غره چشم دیانا

 میبندم دهنتو االن باشه:من

 !بکنی؟ میخوای چیکار:گفت دادو هلم که سمتش رفتم

 پسره میزنه زیاد حرف دختر هست رمانتیکا فیلم این دیدی:من

 میبنده دهنشو س*بو با

 ...خوب:دیانا

 ببندم دهنتو اونجوری میخوام:من

 بگیرم فیلم بیارم دوربین برم کن صبر صبر:انالی
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 ها مسخره دوتاتون گمشید:دیانا

 خنده زیر زدیم انالی منو

 شم حاضر میرم:گفت باال میرفت که همینجوری دیانا

 اوکــــــــــــــی:من

 کنیم شیطونی یکم بیا:انالی

 مثال:گفتم باال انداختم ابرومو یه

 :گفت زدو شیطانی لبخند یه

 ...من با اون

 :گفت که بکشم جیغ میخواستم بود انالی دست که چیزی با

 بفهمه نباید هیشششش

 تااااا سه برسه چه بگیری اینارو از یکی میمیری خودت تو:من

 گرفته جعفر مش که نگرفتم من:آنالی

 دیگه کیه جعفر مش: من

 بیمارستان کار خدمت:انالی
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 کنیم چیکار خب: من

 میریم در سریع میکنیمو ازادشون دیانا اتاق تو میریم:آنالی

 بریم بزن اوک:من

**** 

 !ای؟ اماده:انالی

 !چی؟ تو اره:من

 داد سرتکون انالی

 کردم باز رو دیانا اتاق در اروم من

  بود ما به وپشتش میکرد شونه موهاشو داشت دیانا

  شود چه

 کنه چیکار فهمید که کردم اشاره انالی به

  بستیم درو سریع ماهم اتاق تو انداختش کردو باز رو قوطی در

 نشه بلند هامون خنده صدای تا گرفتیم دهنمونو جلوی

 شد ظاهر جلومون بالدارا سوسک اون از یکی یهو
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 انالی.... سرت بر.....خاک.... یعنی:من

 موافقم.... باهات:انالی

 زدن جیغ و دویدن کردیم شروع شدیمو بلند سریع

 کمکککککککک ماماااااااااااااان:من

 بود شده سیخ تنم موخای تمام

 میدویدیم فقط و

 اومد دیانا کشیدن عربده صدای یهو

 کشیدیم جیغ تر بلند ماهم دیانا جیغ با

 ماماااااااااااااان کردم غلــــــــــــــــــــــط:من

 میشد مور مور تنم تمام

 کوش سوسکه:انالی

 پایینو اومد دو با:دیانا

 سووووووووووسسسسسسکککککک:گفت

 !کووووو؟ یکیشون:آنالی

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

339 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 باال میرفت پشتش از سوسکه و چرخید انالی

  زدیم جیغ توانمون تمام با دیانا منو

 رفت حال از شده چی فهمید که انالی

 ....دهنش تو یا یقش تو میره االن ننننننننهههه:من

 پایین میومد داشت باال از سوسک یه یهو

 کردم نگاه لباسامون به میرفت هوش از داشت که دیانا

 در زنگ تند تند بیرون رفتیم گرفتم رو دیانا دست بود مناسب

 میزدم پندارو خونه

 کممممممک کنین باز درو تروخدا پندار،اهورا،اریا:من

 تنه باال و ژولیده موهای با پندار و اریا اهوراو شدو باز در یهو

 میکردن نگامون نگرانی با داشتن برهنه

 بالدارا سوسک سوسک:دیانا

 ؟..خب:گفت شدو چندشش اهورا

 سوسکن تا سه رفت حال از انالی:من
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  خونمون سمت رفت سریع اریا

 بودم مشغول که هم من میخوردو ناخنشو داشت که هم دیانا

 پشتم بزنم بلندمو موهای

  پشتم گذاشت پیچوندو گرفتو موهامو پندار

 نداره سوسک اینجا اخه: پندار

 داشت سوسک انالی ولی:من

 نگامون شده بشقاب اندازه چشمای با دیانا اهوراو و پندار

 میکرد

 ...شده چی میگم بکشید سوسکارو اون: من

 بیرون اومد و دوشش رو بود گذاشته رو انالی اریا

 کشتم یکیشونو:اریا

 !نکشتی؟ بقیشو چرا وای:من

 نشد:اریا

 برین شما اهورا پندار وای:من
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 داخل رفتن اهورا پندارو

 داد قند اب بهش داخلو برد رو انالی اریا و

  کردید چیکار بگو:دیانا

 کمر از پندار شه ور حمله سمتم اومد که کردم تعریف براش

 اهورا دست داد کردو بلندش گرفتتشو

 سبکه انقدر یعنی وا

 !دیگه؟ بودن تا سه کشتیمشون:پندار

  اره:من

 میزد پا دستو اهورا بغل تو داشت دیانا و بود دیانا درگیر اهورا

 بکشه من بیاد

 نکشیدم رو نقشه این من بکش رو انالی برو هوووو:من

 خندیدن کرد شروع بلند بلند پندار

 میخنده مردونه چه

 ایشششش
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 !چییییه؟:من

 میترسید خودتون میکشین نقشه خودتون:پندار

 رفتم غره چشم بهش

 !دیگه؟ کشتید: من

 بیرون انداختمشون اره:پندار

  انالی هوی انالی، باشه:من

 !بله؟:انالی

 دیانا،بریم بریم، پاشو:من

 حاال بودید:پندار

 میموندم نداشتم کار اگه:من

 میگرفتم حالتو:گفتم ترو نزدیک رفتم

 !دارید؟ چیکار:اهورا

 دعوتیم اینامون مامان خونه: انالی
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 پوشیدمو مشکی ساده پالتوی یه و خونه رفتیم خدافظی از بعد

 بود خوب شلوارمم سرم رو انداختم شالمو

 بودن زده مشکی ست هم انالی دیاناو

 مامان خونه سمت رفتیم شدیمو ماشین سوار رفتیم

**** 

 جونم مامان سالاااام:من

 بیام باهات میخواستم من کردی باز پاتو گچ عه سالم:مامان

 کنی بازش

 شده خوب کامال االن بیخی:من

 چطوری بابایی سالاااام

 !خوبی؟ تو دخترم سالم:بابا

 آنالی و دیانا بابای منظورم)گرامی های عمو ممنون،سالم:من

 هم اونا با ها خاله سمت رفتم کردمو سالم عموهاهم با(بود

 اتاراد کنار نشستم کردمو سالم

 دوماد اق به:من
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 !چطوری؟:اتاراد

 خوبم بری قربونم:من

  گفتم چی نفهمید شد لوچ چشاش لحظه یه واسه اتاراد

 بریم کی بخرم، ماشین میخوام گفتم بابا راستی:بابا پیش رفتم

 !بخریم؟

 .سفرت بعد بذاز:بابا

 !سفرم؟ بعد:من

) 

 میکنه ازدواج داره ارتام: بابا

 (نمیدونم مثال بازم!)واقعا؟!چیییییی؟:من

 ارتام  به کمک هم تفریح هم برید باهاش اره: بابا

 باشه اینجوریه اگه خوب چه:من

 بود تو نقشه میدونم که من شیطونک:گفت کشیدو لپمو بابا

 خندید بلند بابا و کردم باز ته تا نیشمو من
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 !راضین؟ باباهامون نمیشه باورم:دیانا

 عالیه واااای:انالی

 دارم کارت بیا آتاناز:مامان

 !جانم؟:من

 ... تو مونده کرد ازدواج که آتاراد:مامان

 ها بچه پیش برم میخوام نداری مهمی کار مامان:من

 کنی ازدواج باید که باالخره:گفت رفتو غره چشم مامان

  ها بچه سمت رفتم

 !کنیم؟ بازی:اتاراد

 !مثال؟:من

 منوپولی: اتاراد

 نیست بدم:من

 کتک با مارو که میکردیم بازی داشتیم دقیقه 27 ساعتو 3 دقیقا

 بخوریم شام بردن کردن بلند
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 عالمه یه نبود حواسشون ها بچه وقتی و بودم دار بانک من

 میدزدیدم پول

 نمیفهمید هیشکیم

 میباختی داشتی تو مطمئنم من:دانیال

 خوردنمون شام کل ای بچه هنوز برو داش باشی ماهر باید:من

  گذشت دانیال منو های کل کل با

 کسی کردمو دزدی بازم من کردیمو بازی دوباره شام بعد

 نفهمید

 کلی با ها مادر پدرو و زدیم حرف بزرگترها با یکم بازی بعد

 رفتیم ما و و و... باشیمو خودمون مراقب اونجا باید که نصیحت

 ...خونه

 گذشت شب اون

 میکنیم دعوا دیروز اتفاق سر داریم کال امروز

  آنالی و دیانا نه من البته
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 دادو دیانا و میکند پوست خیار خودش واسه ریلکس انالی

 میکرد بیداد

  دیگه بسه دیانا:من

 فوبیا خودت تو رفت حال از که دیونه این بسه چیو چی: دیانا

 میزنی حرفو این چرا داری

  داره حدی شوخی

 نداره ما واسه البته:من

  بود بد خیلی دیگه این ولی خوب خیلی:دیانا

 !بکشیشون؟ میخواستی چجوری نبودن اریا و پندار و اهورا اگه

 دیگه میکشت میومد یکی دانیال اتاراد، یا ارتام میزدم زنگ:من

  اتاراد دانیالو نه هیشکی حاال:دیانا

 میترسن سوسک از خودشون اونا

 تمومش چیه؟ برای بیدادت دادو بودن بقیه و اهورا که حاال:من

  بیرون بریم پاشید کن

 بریم کجا خوبه:انالی
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 ....سینما،پارک،خرید،:من

  خوبه سینما:دیانا

  اهوم:من

 دیگه شیم حاضر پس:آنالی

 شیم حاضر:من

 اتاقم تو رفتم

 !بپوشم؟ چی خب

 پوشیدم بود ای قهوه مخمل استینش سر که مشکی کاپشن یه

 یه با. ای قهوه کاله و ایقهوه بوت یه و مشکی شلوارلی یه

 تکمیل ارایشمو کرم رژ و کرم رژگونه و ریمل و چشم خط

 کردم

 کاپشن هردوتاشونم بودن حاضر هم انالی دیانا که بیرون رفتن

  بودن پوشیده

 شدیم خارج خونه از برداشتمو سویچمو رفتم

 کرد اشاره دوستاش و پندار خونه به بعد! بیان؟ اینام:انالی
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  انداختم باال هامو شونه

 زد زنگ رفت دیانا

 در دم اومد اماده حاضرو پندار

 بیرون برن میخواستن اینکه مثل اووو:من

 اوهوم:انالی

 !بفرمایید؟:پندار

 !میاید؟ هم شما بیرون بریم میخواستیم ما!اها!ها؟:دیانا

 شیم ضایع نه بگه اخ

 البته:پندار

 ! البتـــــــــه؟؟؟

 !بیان؟ میخوان یعنی

 پنداار اقا بگیرم حالتو حسابی جااان اخ

 کرد صدا هم رو اریا و اهورا پندار

 بودن ما منتظر انگار بودن آماده اونام
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 سینما سمت رفتیم شدیمو ماشین سوار

 شدیم پیاده کردمو پارک پارکینگ تو ماشینو

 !ببینیم؟ فیلمی چه: اهورا

  باشه طنز:من

 داره طنز فیلم کلی خب: اهورا

 هاااا باشه طنز فیلمش بگیرید بلیط برید اهورا و تو دیانا:من

 هاااااا نره یادت اینا پاستیلو و باشه،الوچه:دیانا

  تخت خیالت:من

 رفتن اهورا دیاناو

  بخریم چیزا جور این از... و خوراکی بریم هم ما خب:انالی

 بریم:من

  مغازه سمت رفتیم چهارتایی

 داره تشریف هیز خیلی فروشنده فهمیدم کردن خرید طی در

 ندادم اهمیت بهش ولی

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

351 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

  بودم شده کالفه دیگه اما

 ...ولی بگم چیزی اومدم

 میکرد دعوا داشت و بود گرفته رو فروشنده ی یقه پندار

 هم اریا پندار سمت رفتم و انداختم و بود دستم که دستی سبد

 میکرد کنترل خودشو ولی نداشت پندار از کم

 چیکارشی؟ چه تو به:فروشنده

 اورد فرود صورتش تو مشت یه پندار فروشنده حرف این با

  پندار سمت رفتم سریع

 نمیدااااد جواااب ولی میکشیدم و گرفتم لباسشو استین

  عقب میدادم هلش جلو از جلوشو رفتم

 پندار بابا ای کن ولش پندار:من

 مال که اونیکی( کرد اشاره من به)توعه مال که این: فروشنده

 (کرد اشاره انالی به)نیست تو

 همانا فروشنده سمت به اریا اوردن هجوم همانا حرف این زدن
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 بود شده خشک انالی

  بریم اینجا از بیا پندار وای:من

 میزد مشت فروشنده صورت تو همینجوری اریا

 کرد یخ دستام بکشتش االن اینکه فکر از

 اینجا بیا کن ولش اریا!خوبه؟ حالت آتاناز: پندار

 سمت اومد هم انالی من سمت اومد کردو ول رو فروشنده اریا

 من

 یخه یخه دستاش:گفت گرفت دستمو پندار

 از ولی بگیریم ترش چیز یه براش بریم افتاده فشارش: اریا

 نمیگیریم جهنمی این

 بیفتم مبادا که میگرفت هامو شونه پندار

 ساختس کارمون گفتم میکردم سکته داشتم

  داشت فروشی انار اب یه اونجا

 منه از بدتر انالی حال بود فهمیده اریا
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 گرفتن گرفتن ابمیوه هردومون واسه

 بودو خوشمزه خیلی میداد شیرین ترشو ی مزه خوردیم وقتی

 شد بهتر خیلی حالمون

 میکرد شکایت ازتون اگه کردید بود کاری چه این ها دیونه:من

! دارید؟ باهامون نسبتی چه بگید میخواستید اینجا میومد پلیس

 نشده هیچی حاال: پندار میکشتیش داشتی که تو هان؟؟اریا

 نباش نگران

 سینما سمت رفتم شدم بلند دادمو هلش

 اومد باهام هم انالی

 داشت مارکت سوپر یه اونجا

 خریدیم خواستیم هرچی داخلشو رفتیم

 میکردن نگامون فقط اریا و پندار

 دادن رو خوراکیا پول اونا کردن حساب موقع

 اهورا و دیانا پیش رفتیم

 !خریدید؟:دیانا
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 اوهوم:من

 !شده؟ چی اینجوریه هاتون قیاقه چرا:دیانا

 !خریدی؟ بلیط:من

 کنیم صبر ساعت نیم باید اره:دیانا

 کردیم تعریف دیانا برای رو ماجرا و گوشه یه رفتیم تایی سه

  گفت پندار که میدیدم فیلم داشتم

 میخوام پفک

 گرفتمش پندار سمت به کشیدمو پفکو انالی ازدست

 دهنم بذار دونه یه ایه الوچه دستم:پندار

 تو بکنم خواستم برداشتم پفک دونه یه بودم فیلم محو که من

 اومد در دادش که دهنش

 چشمم ااخخ:پندار

 دیگه دستم از بگیر خب: من
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 کرد دراورد مشت یه و پفکا تو کرد دستشو شدو حرصی پندار

 حلقم تو

 !چته؟ اییی:من

 دیگه دستم از بگیر خب:پندار

 کردم تکرار کارشو شدم حرصی منم

  خبرتونه چه هوووو:دیانا

 از بگیر خب:گفت و دیانا صورت به مالید پفکیشو دست پندار

 دیگه دستم

 میکنی مسخره منو:من

 پندار صورت به مالیدم او شکالتا تو کردم دستمو

 و عقب کشید خودشو پندار ولی بده انجام منو کار هم دیانا

 اهورا صورت به خورد دیانا دست

 نخندیم که گرفتیم دهنمونو جلوی پندار منو

 تاله داد فشار محکم و پفکا تو کرد دستشو دید مارو که اهورا

 دیانا به مالید بعد بهشن
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 صورت به مالیدم شکالتیمو دست کنم دفاع دیانا از اومدم منم

 اهورا

 شکالتو داشتم من میکردیم کاری کثافت داشتیم همینجوری

 اریا به خورد که اهورا سمت میکردم پرت

 گیریت هدف اون با زدی گند:گفتیم باهم دیانا منو

 گیریم هدف اون با زدم گند:من

 ما با کرد شروع اونم بود فرصتی همچین منتظر انگار که اریا

 شد اضافه جممون به هم آنالی کردن کاری کثافت

  بیرون انداخت مارو اومد نگهبان باالخره

 میومد چشمامون از اشک که خندیدیم انقدر خندیدیم انقدر

 بشوریم خودمونو بریم گفت بسته چشم پندار

 رفت صورت با ندیدو که جلوش گذاشتم پامو بیوفته راه اومد تا

 زمین تو

 خنده از بودیم شده منفجر دیگه حرکت این با

 خانم آتاناز برات دارم:گفتم بسته چشم پندار
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  دستشویی رفتیم

 تو رفتیم مردونه کدوم زنونس کدوم نبود مهم برامونم

 صورتامون دستو شستن به کردیم شروع و دستشویی

 دوباره دیدم یهو کردم خشک و شستم خودمو که قشنگ

 شد خیس صورتم

 کردم نگاه ها بچه به

 میخواد بازی اب دلشون پس

  نمیکردن نامردی اونام روشون ریختم کردمو باز ابو سریع

 بیرون رفتیم بازی اب کلی بعد

 بود شده شب

 !رستوران؟ بریم: اریا

 هیکلتو دیدی بابا نه:اهورا

 بودیم خیس خیس هممون

 میگه راست:پندار 
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 بزنیم کباب بالکن تو بگیرم کباب جیگرو بریم:من

 خونه سمت رفتیم شدیمو ماشین سوار کردنو موافقت همه

 خونه رفتیم خرید کباب جیگرو راه وسط پندار

 :دیانا

 شومیز یه با دامنی شلوار یه اتاقمو تو پریدم خونه رسیدیم تا

  پایین رفتم و سرم انداختم شالم یه و پوشیدم

  کنن عوض لباساشونو بودن رفته هم پسرا

 آتانازم و آنالی کردم امادشون و برداشتم رو کبابا و جیگرا

 کردم باز درو زدن خونرو زنگ  سیخ به زدیمشون باهم اومدنو

  تو اومدن هم پسرا و

 کجاست ذغالتون خببب:آریا

 بدم نشون بهت بریم بیا:  آنالی

 ساالد که اوردم کاهو رفتم منم و شد کاری یه مشغول هرکسی

  کنم درست
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 ظرف تو رفت دستی دیدم که میکردم خورد هارو کاهو داشتم

  برداشت خیار یه و ساالد

 کردم سعی و بستم چشامو اهوراس دیدم کردم بلند سرمو

 کنم کنترل خودمو

 دستش رو زدم محکم که برداره کاهو یه اومد

 میشه قرمز حساسه پوستم من نمیگی ، میزنی چرا هی:اهورا

 بیا نمکککک هه هه هه:  گفتم رفتمو بهش ای غره چشم

 چاقو با دیگه ایندفعه بزنی ناخنک باز اگه غذا، رو بریزمت

 دستت رو میزنم

 جدیدا؟ دیدی ترسناک فیلم ، شدیا خطرناک:اهورا

 میره رژه چشام جلو هیوال یه همش که جدیدا واال:من

 کجاست؟ کووو؟ ، واای ای:  گفت و زد چنگ صورتشو اهورا

 بشرررر این بود بچه چقد خدا وای

 کردم اشاره اینه به و سمته اون: گفتم بهش خونسرد خیلی
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 غرور و نفس به اعتماد با بود گرفته منظورمو تازه که اونم

 نفر هزار هرروز میگید شما که هیوالیی همین واال: گفت

 بندازه بهشون نگاه یه تا بمیرن حاضرن

 نگاه بهشون تا که اینه منظورت کنم فک:گفتم زدمو پوزخندی

 میمیرن ترس از میکنی

 میمیرن ذوق از نه که ترس از:اهورا

  امادست کبابا بچین میزو دیااانااا: زد داد آنالی

 باااشههه:من

 دادم کار که حیف:گفتم و اهورا به کردم رو

  اوردی کم که حیف: گفت و خندید اهورا

 لب زیر ایشی یه پرروووو داره تشریف هم خنده خوش چه

 کنم اماده میزو رفتم و گفتم

  خوردن به کردیم شروع و میز دور نشستیم و اومدن بچها

 البته بود گشنم بازم بودم خورده هوله هله کلی اینکه با واای

  نمیشم چاقم میخورم هرچقدرم گشنمه همیشه من
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 .... کنم نام ثبت برم فردا نرفتمااا باشگاه وقته خیلی واای

  میدی نمکو اون دیان:اهورا

  بودم ریخته فلفل یکیش تو که بود نمکدون دوتا دستم بغل

 هاهاهاها سرم تو اوردن هجوم شیطانی افکار

 بهش دادم فلفلو بعد باشه:گفتم و زدم لبخندی

 رو ریخت فلفلو توجه بی بود کرده تعجب من لبخند از که اونم

  غذاش

  ریخت زیاد چقدر مامااان واای

 تو دوید و نعلبکی شد چشاش زد که لقمش از گاز یه

 پوکیدم بودم داشته نگه اونموقع تا خندمو که منم و دستشویی

 خخخخ منه کار فهمیدن همه خنده از که

 کردم حال گرم دمت:اتاناز

 فدات:گفتم و زدم چشمکی
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 چرا نمیدونم ولی میکرد نگام عصبانی هی برگشت که اهورا

 شده خوشحال اخی نگاهشه تو هم ای خنده یه میکردم حس

 شی تر خوشحال کنم تکرار بازم میدم قول بچم

****** 

 کردم باز چشامو و زدم غلتی یه

 بیدار بخواد دلم هروقت و دانشگاه نمیرم فعال خوبه چقد واای

  میشم

 نهه ساعت اووف کردم نگاه ساعتو و برگشتم

 شستن و عملیات انجام از بعد و دشوری رفتم و شدم بلند

  موهام کردن شونه به کردم شروع و بیرون اومدم صورتم

 پیش روز چند ، کنم نام ثبت باشگاه میرم دیگه امروز خببب

 موهامو هست خوب باشگاه یه تر پایین خیابون یه فهمیدم

 ام پی چقد اووووه تلگرام تو رفتم بستمو

 جواب به کردم شروع و دادم لفت بودنم برده که گروهایی از

 ... و ارشام ، رویا ، ،مریم اتوسا  امای پی دادن

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

363 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 چه واای ای 9:45 شده ساعت دیدم دادم جوابشونو اینکه بعد

 گذشت زود

 شال کرمم، شلوار و شال با برداشتم کرممو پالتو کمد تو از

 و برداشتم ستش کفش با ایم قهوه چرم کیف و کاله و گردن

  پایین افتادم راه

  نمیشد بود پر دستم ولی بخورم سر ها نرده از میخواستم

 سالمتی؟ به کجا ، سالم: آنالی

  نمیای تو کنم نام ثبت باشگاه میرم دارم ، سالامممم:من

 نیست حسش فعال نه:آنالی

 یمن به) ، خوردم برداشتمو شیرینی تا 3 یخچال تو از رفتم

 (هست شیرینی یخچالمون تو همیشه من وجود

 خداحافظی و خوردم پرتقالم اب یه سریع شد تشنم وای

  بیرون رفتم کردمو
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 دیگه بقله ،همین شدم پشیمون که برم ماشین با میخواستم

 بری راه میده حال برفه پر ک زمینم بندازم راه ماشین چرا

 روش

 چقد چشمم رو زدم افتابیمم عینک و ساختمون دم رسیدم

 اینجاست کالغ

 کالغاااا سالاااام

 غار غار غار:کالغا

 دیانا نمیکنه سالم که کنن؟کالغ سالم داشتی انتظار چیه

 ️ خنگول

 قدم اروم اروم کردم شروع و شدم مخم تو بحثا این بیخیال

  زدن

  جلوم پرید یکی یهو که بودم خیابون سر

  گرخیدم اهلل بسم و جن یااا

 ...دا ض...مرر مگه اقا ، هییییع:من
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 به سریع ولی ماسید دهنم تو حرف بود جلوم که کسی دیدن با

 گرفت دستمو که شم رد اومدم کردم اخم و اومدم خودم

 بکش دستتو:من

 بری جایی نداری حق بزنم حرفامو نذاری تا ، نمیخوام:مبین

  اقا کنین ولم ندارم حرفی غریبه یه با من:من

  آره غریبم؟ من:زد داد

 زده زل میشدن رد که عابرایی کردم نگاه اطرافم و دور به

  ما به بودن

  باشم مسلط اعصابم به کردم سعی و بستم چشامو

 دارم کار من کنار برید نشید مزاحم لطفا:من

 جارو همه سال یه این تو کن باور دیانا زدم داد ببخشید:مبین

 شمارتو و خونتون ولی میکنی فکرشو که رو هرجایی گشتم

 توضیح و ببینمت میخوام که وقته خیلی ، بودی کرده عوض

 که روز اون تا نکردم پیدات ولی میکنی اشتباه داری که بدم

 ...و دیدمت اتفاقی
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 بوده شلوغ سرتم اینکه مثله:گفتم و بده ادامه حرفشو نذاشتم

 ...فقط من داره نامزدم بود دخترخالم اون:مبین

 مهم واسم دیگه تو چون کیه نیست مهم من برا:زدم داد

 بزار کنار گمشو هم حاال نباف دروغ من واسه انقدرم نیستی

 برم

 که بزنه حرفی اومد

 اومده؟ پیش مشکلی:اهورا

  میکرد نگاه مبین به و بود کرده اخم

 داره؟ ربطی شما به:مبین

 نکن شک:گفت و زد پوزخندی اهورا

 باشین؟ کی شما عههه: مبین

 یه اهورا که چیشد نفهمیدم میکشید باال بحثشون داشت

 شد شروع دعواشون و مبین صورت تو خوابوند مشت

  میاد سرشون بالیی یه االن خدا واای

  اهورااااا...بسسههه کن، ولش اهوورااا:من
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 رو شدم پرت و بهم خوردن که کنم جداشون کردم سعی 

  زمین

  شد خورد نشیمنگاهم مامان اخخ

 دیییگهههههههه بسسسهههههه: کشیدم جیغ

  شد جمع من به حواسشون که

 فقط تو ، گمشوووو:زدم داد مبین به رو که طرفم بیان اومدن

 ببینم ریختتو نمیخوام گمشو برو

  کرد نگاهم و همونجا وایساد مبین و پیشم اومد اهورا

 دیان؟ خوبی:اهورا

 جان هوورااا دیاناااااست اسمم:من

 جان دیان اهووراااست منم اسم: اهورا

  پاشم کن کمکم بیخی اه:من

 میکنی چه اینجا:پرسیدم مبین به توجه بی شدم بلند اینکه بعد

 مهندس؟

  بود هم تو اخماش هنوز
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 ... تو دارم برش برگشتم بودم گذاشته جا چیزیو یه:اهورا

 کنم نام ثبت باشگاه میرفتم داشتم:گفتم بپرسه اینکه قبل

 برم پیاده خواستم همین واسه پشتیه کوچه

 کامل خودت کنم صرف انرژی نذاشتی که ممنون خیلی:اهورا

  برسونمت بیا:  داد ادامه و خندید بعد و دادی جواب

 باشه:  گفتم و زدم لبخندی

 چه ولی ، بشم رو به رو مبین با نمیخواستم چون رفتم اهورا با

 با باید دوباره کجام من میدونه کرده پیدا دیگه که اون فایده

  بیام و برم ترس

 این قضیه بدونم میشه:  پرسید اهورا که ماشین تو نشستم

 چیه؟ پسره

 از شو دیه من وگرنه بود نشده چیزیش خوبه کردم نگاهش

 دعوا من بخاطر چون ولی بدما نباید من البته) بدم بیارم کجا

 (هیهیهی میدادم دیه میگرفتم وجدان عذاب کرد

 اشغاله ادم یه که بدون حد همین در فعال:من
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 اها:گفت بود نشده قانع که اهورا

  باشگاه دم رسیدیم تا نشد بدل و رد حرفی دیگه

 دادی نجاتم یارو اون دست از و رسوندیم که ممنون خیلی:من

 جوجوکوچولو باش خودت مواظب خواهش:اهورا

 خداحافظی و شدم پیاده بعد ، خودتی: گفتم اوردمو در زبونمو

  کردم

  افتاد راه و کرد خداحافظی هم اهورا

 :اهورا

 بدم نشون شاد دیانا جلو خودمو کردم ،سعی بودم کالفه

 کالفه چرا نمیدونم ،اصال کالفم بفهمه نمیخواستم چرا نمیدونم

 ... شدم

 باال رفتم کردمو پارک ماشینمو شرکت جلو

 اقای سالم:کرد سالم و شد بلند شرکت منشیه رحیمی

 اوردید رو ها برگه ، شایگان
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 میگم هرکی به ولی بودم جدی کارم محیط تو جا همه برعکس

  نمیشه باورش

 ؟ نیست صارمی اقای اتاق تو کسی بله ، سالم:من

 داخل بفرمایید ، نه:رحیمی

  ممنون:من

 تحویل و احوالپرسی و سالم بعد شدم وارد و زدم اتاقشو در

 ... که اتاقم تو برم خواستم ها برگه دادن

 دارم کارت بشین بیا لحظه یه جان اهورا:صارمی

 نشستم میزش روی به رو مبالی رو رفتم بودم شده کنجکاو

 بفرمایید بله:من

 المللی بین کاراش اینکه بخاطر ما شرکت که میدونی:صارمی

 البته که میشه داده بهش خارج از هم پیشنهاد سری یه شده

 ، داشتی شرکت بود ترکیه تو که هایی پروژه از یکی تو خودتم

 یکی طرف از شده مشترک کار یه پیشنهاد بهمون هم ایندفعه

 سازه بین بودن متفاوت مدیرش هدف که لندن های شرکت از
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 خوشش خیلی و دیده اتفاقی مارو کارای و لندنه خود های

 اومده

 میاد بر کاری چه من از عالیه خیلی که این خب: من

 تو که بفرستم بهترینامو کار این برای میخوام من خب: صارمی

 اونایی جزو

 خیلی میگید شما که اینجور بیام بتونم نکنم فکر ولی ، امم:من

 زود که میکنم سعیمو ولی دارم کار سری یه منم و میکشه طول

 میدم خبر بهتون باز ولی کنم ریسشون و راست

 نکنی ناامیدم کن سعی پسرم باشه:صارمی

  اجازتون با ، چشم:گفتم و زدم لبخندی

 فعال پسرم برو: صارمی

 کار چقدر هووف ، رفتم خودم اتاق سمت به و بیرون اومدم

 امروز دارم

************ 
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 باید ، کرد پارک ماشینشو اتاناز دیدم که بودم اسانسور منتظر

 جواب حسابی درست که دیانا خود کیه پسره این میفهمیدم

 ... شد دستگیرم چی یه شاید بپرسم اتاناز از حداقل نداد

 کجا؟ ؟ کجا خانوم هی: من

 و لطفا نشید مزاحم: گفت و کرد نازک چشمی پشت یه اتاناز

 ،،،،منو زد دکمرو و اسانسور تو رفت و گفت کشدار ایش یه بعد

 شه بسته اسانسور در اینکه قبل موندم منتظر کی واسه باش

 اونوقت وایسادم منتظرت من کن خوبی و بیا: گفتم و تو رفتم

 میری پایین میندازی سرتو تو

 ،واالاا نمونی منتظر میخواستی: گفت و دراورد ادا

 جواب حسابی درست بپرسم چی یه حرفا این بیخیال حاال:من

 میدی؟

 بااشههه چیی تا:اتاناز

 کیه؟ پسره این هووف،:من

 کدوم؟: اتاناز
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 بهت تو رفت دیدتش دیانا پارک رفتیم سری اون که همون

 کردی؟ دعوا باهاش امروز که همون مبینه؟ منظورت اها:اتاناز

 شدیم پیاده و وایساد اسانسور

 فهمید؟ کی برگشته سرکار از تازه که این ، کردم تعجب

  کرد تعریف واسم تلفنی دیانا نکن تعجب:اتاناز

 نگفتی؟...خب ، اهااا:من

 !نمیدونی؟ مگه:آتاناز

 داره بچه دوتا شوهرو یه اون هه

 در دیگه یکی با فهمید شوهرش که داشتن خوبی زندگی

 ارتباطه

 برگرده که اینه شوهرش حرف االنم و داد طالقش همین برای

 میشن افسرده دارن هاش بچه چون

 حرف دیانا که اونجور ، داره بچه هم تا دو کرده شوهر هاااا

 میگه؟ چی اتاناز پس بوده عوضی پسره میزد

 خنده زیر زد اتاناز که هم تو رفت اخمام آگاه ناخود

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

374 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 دیانا خود از مبینم درباره ، کردم شوخی ، بابا نترس:اتاناز

 اگه خودش بگم کسی به رازشو نمیتونم من چون بپرس

  میگه باشه داشته دوست

  پیچوند که خودشم بابا ای

 فعال ، ممنون باشه:من

 بابای:اتاناز

 میگرفتم دوش یه باید ، تو رفتم و بازکردم و در

 :پندار

 !اینجا؟ خبره چه پووووف

 !خبره؟ چه اینجا احمدی خانم:من

  میشه تشیکل مهم جلسه یه امروز رستگار اقای:احمدی

 میرم من پس باشه:من

 میگم رستگاااار اقـــــــاااای عــــــــــه:احمدی

 مهــــــــــم

  میرم من پس گفتم منم:من
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 سمت رفتم انداختمو بهش پاش سرتا از تمسخر از پر نگاه یه

 خونه رفتم شدمو ماشین سوار پارکینگ

 میومد حموم از اب صدای کردم باز درو

 !میکنی؟ چیکار داری تویی اون که تویی هووووی:من

 میپزم غذا دارم:اهورا

 !بیرون؟ بیای نمیخوای:من

 اومدم تازه:اهورا

 ️زدن جیغ کرد شروع که کردم باز درو

 دهنتو ببند مااااار زهر:من

 لختم کن اونور روتو سررررم بر خااااک وااااییییی:اهورا

 !میشی؟ لخت میپزی غذا تو:من

 بیرون برو ندارم جوابی:اهورا

 بیرونی دیگه دقیقه پنج تا: من

 !بشورم؟ کی بلندمو های گیسو این:اهورا
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 دیگه دقیقه 4 شد االن:من

 اتاقم تو رفتم بستمو درو

 (تمیــــــــز چه) کمد تو کردم اویزونش اوردمو در پیراهنمو

 بیرون رفتم پوشیدمو شلوارک یه

 !بدم؟ شماره اقا جوووون:اهورا

 میخوام دیگه چیز یه نه:گفتم کردمو نگاه بهش

 ...شوهر من اقا:گفت دادو قورت دهنشو اب اهورا

  هم تو رفت اخماش یهو

 کرده شوخی گفت اتاناز:گفت اروم

  زد لبخند دوباره بعد

 !شده؟ چی:من

 هیچی:اهورا

  گرفتم شونشو که میرفت داشت

 بفهمه کی چیه دوستم بهترین درد نفهمم من:من
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 آریا: گفت و زد مهربون لبخند یه اهورا

️ 

 نبینمت برو برو:من

  شده چی بااز:آریا

 کرده قهر باهاموووون اقامووووون:اهورا

 خندیدیم

 کرده شهربازی هوس دلم:من

 هوس االن روشن چشمم بازی هوس دل چه نچ نچ نچ:اهورا

 میکنه چی هوس فردا کرده شهربازی

 هرچی دلم شهربازی بریم شن حاضر بگو دخترا به برو: من

 میکنه هوس بخواد دلش

 بی باز هوس نچ نچ نچ:گفت کنارو زد موهاشو اشوه با اهورا 

 تربیت

 اهوراااااا:من

 دیگه رفتم:اهورا
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 پیراهن یه با مشکی لی شلوار یا اتاقمون سمت رفتیم اریا منو

  مشکی

  پوشیدم هم مشکی پولیور یه

 بیرون رفتم برداشتمو مشکیمم ورنی کفش

 !بدم؟ شماره اقا اهورا قول به واااو:اریا

 کن واریز پول میدم حساب شماره من نه:من

 نیستم راضی منکه میکردید غیبت من پشت:اهورا

 میشه دیر شو حاضر برو:من

 شه حاضر رفت اهورا

 بودن منتظرمون در دم دخترا بیرون رفتیم اومد که اهورا

  شدیم آسانسور سوار

 میره غره چشم داره هی دیدم کردم نگاه اتاناز به

 ببندی پلیورتو های دکمه بهتره سرده کنم فکر:آتاناز

  راحتم اینجوری من:من
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 میگم خودت خاطر به: گفت اروم آتاناز

 گفتی؟ چیزی:من

 میگم خودت خاطر به گفتم اره:آتاناز

 میخندن بهت همه داره که هیکلی این با

 چاقالوام توی از بهتر:من

  کرد نگام تعجب با

 دلم تو اومد مشت یه با یهو

 چته اخخخخ:من

 گریزلی عمته چاق:آتاناز

 بیرون رفت اسانسور از بعد

  بیرون اومدیم اسانسور از ماهم باال انداختم هامو شونه

**** 

  شیم سوار همشونو بریم جووووون اخ:آتاناز

 بریم پس:اهورا
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 ! شیم؟ سوار چی اول:انالی

 سبا کشتی:دیانا

 تاب بریم بعدش:آتاناز

 میگیرم بلیط میرم من پس:من

 بگیر تابم بلیط راه وسط:آتاناز

 فروشی بلیط سمت رفتم خندیدمو

 سبا کشتی بلیط تا 6 خانم سالم:من

 بفرماییــــــــــد:خانم

 میزنن حرف عشوه با میاد بدم انقدر اه

 میشه چقدر:من

  نداره قابل:گفت و فکش زیر گذاشت دستشو عشوه با دختره

 میشه چقدر:من

 رایگان شما برای:دختره

 :گفت گرفتو یقمو یکی یهو
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 !بدی؟ پول میخوای تو باز رایگان نمیگه مگه:آتاناز

 شدی؟ غیرتی تو:من

 :گفت بیرون زده حدقه از چشمای با آتاناز

  شدی غیرتی میگی گرفتی ملتو یه وقت

 :گفت عقبو داد هلم

  ماکو نگیره،بلیط جو بگیره برق ادمو

 میام دارم دیگه بریم:من

 ها بچه پیش رفتیم

 خورد زنگ آتاناز مبایل که سبا کشتی سمت میرفتیم داشتیم

 !بله؟:آتاناز

... 

 میشنوم:آتاناز

... 

 ! دیگه؟ هفته:آتاناز
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... 

 !پروازه؟ چند ساعت ممنون:آتاناز

... 

 مرسی:آتاناز

... 

 دیگه میگیرم ازت فرودگاه کن شهربازیم،ولش نه:آتاناز

... 

 خدافظ:آتاناز

 !گرفت؟:دیانا

 اهوم:آتاناز

 کِی برای:انالی

 دیگه هفته:آتاناز

  جووووون اخ:دیانا

 چیه داستان:من
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 لندن میریم داریم:انالی

 شد خفه انالی که انالی پای به زد لگد با آتاناز

 !لندن؟ برید میخواید:من

 اوهوم:آتاناز

 جالب چه:اهورا

 !جالبه؟ شما برای چیش:دیانا

 همینجوری هیچی هیچی! هان؟:اهورا

 بریم شد نوبتمون: آتاناز

 میشینم دوم ردیف من نمیشیم باال من: انالی

 منم:اریا

 بشینم اول ردیف میخوام من ولی:آتاناز

 منم:دیانا

 جوجوکوچولو نمیترسی:گفت دیانا به اهورا

 میترسی معلومه تو چشمای از هه:دیانا
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 نشستن رفتن دادو هلش اهورا

 کنارشون نشستیم رفتیم آتانازم منو

 بودن جلومون دقیقا آنالی و اریا

 دارم ذوق خیلی من وای:دیانا

 منم: آتاناز

 منم:گفت میکرد جمع بلیط داشت که پسره

 جهنم به خب:گفت اتاناز که بدم جوابشو خواستم

 شدم ساکت  منم جوابش با

 کنه ترک محلو داد ترجیح پسره

 رو دلمونه تو هرچی چیه نظرت گفت دیانا افتاد راه دستگاه تا

 بزنیم داد

 خوبیه فکر: آتاناز

 متنفرررررررمممممم ازت:میزد داد دیانا گرفت اوج که کشتی

 بمیییییررر برووووو نمیدددییییدددمتتتتت کاااااااش ای
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 ندااااارمممممم حرفییییی:آتاناز

 میخندیدیم بلند بلند اهورا منو

 وایسیم بیاین بچه:من

 خوبه اره: آتاناز

 میزدیم داد میشدیمو بلند ما باال میرفت ما قسمت تا

 میزد جیغ بمش صدای یا همیشه مثل هم اهورا

 از اشک که خندیدن انقدر اهورا صدای خاطر یه دیانا و آتاناز

 میومد چشماشون

 مییییترسممممم من سررررم بر خااااککک:اهورا

  صورتش به میزد دست با بعد

 نیوفته بچم:گفت آروم و

 خنده از شدن ولو دیانا اتانازو حرفش این با

 تاب سمت رفتیم شدیمو پیاده کشتی از

  شدیم سوار رفتیم گرفتو اریا تابو بلیط
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 داد درآوردو مبایلشو اهورا که مچرخیدیم داشتیم

 ســـــلــفـــــــــی:زد

  جیبش تو گذاشت دوباره گرفتو عکس

 کردنش داد و جیغ با آتاناز میکردم حس ولی چرا نمیدونم

 میکنه خالی خودشو داره انگار

 خالی خودشو ای دیگه جای اینکار جز تونه نمی که کسی کثل

   کنه

 ذهنم تو اومد چیزی همچین اصال چرا نمیدونم

  نکن میترسم نه نه:زد داد که گرفتم اتانازو تابه پشت از

  دادم هلش یهو

 خندیدیم ما زدو جیغ تونست تا آتاناز

  سرسره رفتیم شدن پیاده از بعد

 بود بلند خیلی

 باال بره رو همه این داره حال کی:آتاناز

 تنبل برووووو:گفتم دادمو هلش
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 خودتی:اتاناز

 باال رفت بعدم

  بودیم نشسته همه

 !اید؟ اماده:من

 دادن جواب سر با همه

 برییییم پس:اهورا

 رفت همه از اول خودش

 فرود پشت با و میکرد پرواز اهورا داشت پایین باال که هرجا

  میومد

 :زد داد

 نشیمنگاااااااهممممممم ماماااااااااان

 میخندیدیم بلند بلند ما

 میکردیم پرواز پایینی باال هر با افتادیم راه سرعت با همه

  نیست آتاناز دیدیم پایین رسیدیم تا
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 دستو داره و شده ولو خنده از دیدم که کردم نگاه رو باال سریع

 میزنه پا

 !نیومدی؟ چرا:دیانا

 میام االن: اتاناز

 (میگفتن داد با البته)

 داشت بار چند که خندید انقد راه وسط انقدر  پایین اومد اتاناز

 میشد ملق کله

 میکردیم نگاش و میخندیدیم همه

  خنده از مردم دلم خدا واااای:آتاناز

 !میخندی؟ چی به:من

 میومدید فرود که پایین باال هر تو پایین میومدید همتون:آتاناز

 بود دار خنده خیلی هاتون قیافه ، میگرفتید نشیمنگاهتونو

  میگه راست:اهورا

 شدن ولو دوباره باهم بعد

 نداره تمومی تو ی خنده بریم بیا:گفتم کردمو بلند اتانازو
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 بود وحشتناک خیلی که بودن جدیدساخته دستگاه یه

 شیم سوار اینو باید:من

 موافقم:اتاناز

 ابمیوه باید چندتا ببینیم:گفت گرفتو بلیطو رفت بازم اریا

 !بخریم؟

 چی یعنی:انالی

 میشید بیهوش یا میافته فشارتون یا چون:اریا

***** 

 :اتاناز

 دیگه شیم سوار بریم:من

 شدیم سوار رفتیم همه

 نگاه پام به دادمو تگون پاهامو کردم شروع افتاد راه دستگاه تا

 میکردم

  باال اومدیم چقدر کردم یخ کردم نگاه که پام زیر به
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 میچرخیدیم اروم اروم خوردیمو تکون خودمونم یهو

 میزدیم جیغ توان آخرین با ما شدو تند دستگاه حرکات یهو

 بود ترسناک واقعا

 ️ رفت هوش از و کشید عربده یه من کنار دختره یه

 تمام با رفتن هوش از بیشترشون که بود وحشتناک اونقدر

 جیییغ میزدم جییغ توانم

 نکردم باز و وایساد دستگاه تا بستمو چشامو

 !! آتاناز آتاناز:پندار

 !وایساد؟:من

  شو بلند اره:پندار

 پشمک من که شیم سوار دیگه چیز یه میخواستیم بلندشدمو

 دیدم

 میزدم گاز پشمکمو من خوردیمو پشمک رفتیم

 ؟!چشم تو میره پشمکت بازه چندمین میدونی:پندار

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

391 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 بخور بیا:من

 !ها؟:پندار

 نمیخورم دیگه بخور بیا:من

**** 

  خونه برگشتیم بازی کلی بعد

 شدم بیهوش من خونه رسیدیم که بودم خسته انقدر

***** 

 نامردیهههه عه:دیانا

 بکن بازیتو بابا برو:من

  ایششش:دیانا

 منه نوبت اقا:انالی

 بیارم داغ شیرکاکائو برم من کنی بازی دستتو تو تا:من

 برو آفرین افرین:دیانا

 پاشو تو اصال:گفت و کردم نگاش مشکوک
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 میرفتی داشتی که تو عه:دیانا

 بیاری تو میگم حاال:من

 کنی دزدی میخوای میدونم که من

 اشپزخونه تو رفت رفتو ای غره چشم دیانا

  میکردیم بازی ومونوپولی بودیم نشسته شومینه کنار

  اومد بود داغ شیرکاکائو توش که سینی یه با دیانا

 !نمیخری؟ هدیه اتاراد عروسی واسه:دیانا

 میگی راست اخ:من

 میریم فردا ایم خسته که امروز:انالی

 بودم خسته بودم سرکار امروز میگفت راست اره

 !میبازید؟ دارید هست حواستون

 سر بازی صفحه به بودن زده زل که همونجور آنالی و دیانا

  دادن تکون

 !بستیم؟ شرطی چه هست حواستون و:من
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 دادن تکون سر بازم

 لباس براش دیگه دونفر  ببره کی هر بودیم بسته شرط

  بخرن مجلسی

 )خخخخ

 بردم من کردن بازی دوساعت بعد

 زدنم جونمو به افتادن آنالی و دیانا که کردم داد و جیغ انقدر

 کنیم درست کیک شد قرار

 !کنیم؟ شروع کجا از خب:من

  اینجا از:دیانا

 صورتم تو کرد پرت درآوردو اردو کیسه تو کرد دستشو بعد

  خوبیه فکر:من

 کردم پرت سمتش مشت یه و ارد کیسه تو کردم دستمو

 شد خالی انالی رو نشستو دیانا ولی

 داد انجام منو کار کشیدو عمیق نفس و بست چشماشو انالی
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 میکردیم وداد جیغ داشتیم همینجوری

 زدن درو زنگ که

 کیه یعنی:من

 نمیدونم:گفت خندیدو من قیافه دیدن با دیانا

 کردم باز درو رفتم شدم بلند

 میکرد نگام داشت الود خواب و ژولیده ای قیافه با اهورا

  گوگولییی اوخیییی

 بله؟:من

 ندارید؟ خواب شما:اهورا

 چطور؟ نه:من

 داریم خواب ما اخه:اهورا

 بخواب خوب:من

 بذاره داداتون و جیغ اگه:اهورا

 میکنیم درست کیک داریم بیاید شید بیدار:گفتم خندیدمو
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 قیوفت از معلومه:اهورا

 میذارم باز درو:من

 میکرد تایید حرفمو هم میکشید خمیازه داشت هم اهورا

 میان دارن هم اریا و پندار و اهورا:گفتم داخلو رفتم

  باشه:انالی

  کاری کثافط کردیم شروع باز اومدنو پسرا

 خخخ

 برداشتم مرغ تخم یه یهو میاورد در خیلی حرصمو پندار

  سرش تو کوبیدم

 موهاااام نننننهههه:پندار

 میکنه ،نرم خوبه موها واسه:من

  نمیکنی استفاده چرا تو پس عه: پندار

 سرم تو کوبید مرغ تخم یه بعدش

  بزنم میخوام منم:اهورا
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 دیانا سر تو کوبید مرغ تخم یه حرفش این بعد

 داشتن هم وانالی و اریا کرد تکرار کارو همین کشیدو جیغ دانیا

  همدیگرو صورت

 میکردن کثیف

 شد تموم مرغامون تخم و اردا که کردیم اینکارو انقدر

 نداااریم دیگه عه:من

  بخریم بریم: پندار

 بریم باید اهوم:من

 کنم جمع شماره چقدر قیافه این با اخ: اهورا

 صورت تو کوبید دستش تو مرغ تخم دونه یه همون با دیانا

 اهورا

 میکنی جمع بیشتر خیلی دیگه االن:دیانا

  شیم اماده بریم: من

 نمیشه که وضع این با بگیریم دوش اول باید:اریا

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

397 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 بگیریم دوش بریم پس:اهورا

 حموم رفتیم ماهم و رفتن پسرا

***** 

 و سفید شال یه با سفید شلوارلی با مالیم صورتی پالتوی یه

  صورتی شال و مالیم صورتی بوت

 شدم بیخیال هم ارایش

  بودن حاضر هم انالی دیاناو پایین رفتم

  بودن زده سفید تیپ انالی و ابی ای سرمه تیپ دیانا

 اومدن هم پسرا که میپوشیدیم کفش داشتیم

 شدیم پیاده کردمو پارک ماشینو

 شهروند بیایم نبود نیاز حاال:من

 دیگه بخریم هم نیاز مورد وسایل:آریا

 نگرفتیم لیست آخه:دیانا

 ! میگرفتی؟ قبال نکه:من
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 بذارم کالس میخوام هیس:دیانا

 میگی راست اها: من

 بگیریم لیست برگردیم پس:گفتم بلندتر

  جونم به افتاد لگد با دیانا

  خندیدن هم ها بچه

  داخل رفتیم

 یاد اسمشو هیچوقت که چرخدارا سبد این از رفتم سریع من

  داخل رفتیم برداشتمو نگرفتم

 برداشت یدونه هم اهورا البته

 تکیه(باشم گفته درست اگه)دستی چرخ به جوری یه اهورا منو

  هستیم المبورگینی راننده انگار که بودیم داده

 خخخخ

 ها خوراکی قسمت به خورد چشممون که میرفتیم داشتیم

 سمتش رفتیم ها زده قحطی عین
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  میرسه همتون به اروم اروم: پندار

  کردیم مرتب خودمونو

 پندار: من

  میکرد نگام داشت پندار

  پنداار:من

 نمیکردم ولش بله نمیگفت تا میکرد نگام داشت بازم

 پندااااار هوی:من

 !هاااااااان؟: پندار

 بامزه و شیطون قیافمو میگن بقیه که خودم خاص لبخند با من

  کردم نگاه بهش میکرد

 بیار اینا از برو:من

  چیه اینا از: پندار

  چرخدارا این از:من

  باشه اووووف:پندار
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 خوراکیا جون به افتادیم زدم نما دندون لبخند

 میخواستیم چیزایی سمت رفتیم خوراکیا برداشتن از بعد

 صندوق رفتیم ها وسیله برداشتن بعد

 زدم داد که کنه جیبش تو دست خواست پندار

 میشم ناراحت خدا به نـــــــه:من

 بابا برو: پندار

 نکرد پیدا کارتشو گشت چی هر ولی

  گذاشتی جا ماشین یا خونه تو احتماالً: آریا

  وایسا وایسا:پندار

 ببینم کن حساب: گفت منو سمت کرد رو

 که خانمه به دادم درآوردمو جیبم تو از پندارو کارت باز نیش با

 حساب

  کنه

  وایسا میرسم خدمتت به: پندار
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  دوییدم کردم ول سبدو من

  دیدم رو ها بچه دور از که شدم قایم پندار ماشین پشت

  میگشت من دنبال هی پندار

  خخخخ

  میارم گیرت باالخره: پندار

  باش خیال همین به:من

 ️!نمیزدم؟ حرف نباید احیاناً️

  سمتم اومد سریع پندار

  میکردم فرار هی منم

  میرسه بهت دستم باالخره: پندار

 کردم قفل درو شدمو ماشین سوار سریع

 شدنو ماشین سوار آنالی و دیانا و کردم باز درو رفت پندار تا

 خونه سمت رفتیم
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 و دیوار به داده تکیه که دیدم پندارو کردم پارک ماشینو تا

  میکرد نگام

  دیگه بود شوخی بیخیال: گفتم شدمو پیاده

 باش تالفی منتظر: پندار

  باوووش: من

 کردیم عوض لباسامونو و خونه رفتیم

 کنیم حال بذار آهنگ یه اتا: دیانا

 کن صبر باوووش من

 میدادم هم قر باهاش گذاشتم دوربیدی مجتبی بانو آهنگ

 دادن قرار کرد شروع بعد بیا ااااه:اهورا

 غنچه لباشو میکردو لوچ چشماشو و میومد عشوه رقص وسط

 میکرد

  میزدیم قهقهه بلند بلند

 خودشو هی و گرفت تیشرتشو یقه و پندار سمت رفت عشوه با

  زد چشمک بهش شدو جدا پندار از پندار به میمالوند
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 میگرفتیم گاز مبلو داشتیم دیگه

 ...باشه! اومد؟ خوشتون چیه:اهورا

  آریا سمت رفت

  دلم خدااا وااای

  بدههه بوووووس یه: گفت دخترونه صدایی با رفتو

 :گفت دخترونه صدای و عشوه با هم آریا

 گمشـــــــو برو

 ه..س..ب: گفت نمیومد باال نفسش خنده از که آنالی

 خندیدن کلی بعد

  آشپزخانه تو رفتیم    

 !بذاریم؟ باال اون زنو هم باید چی برای آخه بابا ای

 میز رو گذاشت برداشتو همزنو و اومد دستی یه یهو

  ابوالفضل یا

 ...اینکه عه
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  اهوراست اینکه عه

 باال ابروهای با بعد داره مزایایی همچین یه بلندی قد:اهورا

 بودن نردبون مزایای اره: گفت دیانا که کرد نگام غرور و رفته

  اینه

 چه جوجویی که تو ، عهه: گفت و سمتش برگشت سریع اهورا

 داری؟ مزایایی

 با بنده که حضورتون به عرضم:گفت و کرد نگاهش اخم با دیانا

 به درازی خیلی جنابعالی میشم حساب قدبلندا جزو 170 قد

 چهههه من

  میبردن سر حوصلمو داشتن دیگه اه

  کنیم درست کیکو بیاین بسهههه:من

 گذاشتمش من و کردیم درست کیکو باالخره خنده و شوخی با

  فر تو

 بود دیانا با همیشه که کیکم دیزاین بود شده تموم کارمون

 سالن تو نشستیم رفتیم
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 لندن؟ میرید کی دقیقا:اهورا

 چطور؟ ، دیگه ی هفته ی دوشنبه:من

 ... همینطوری هیچی ، اها:اهورا

  ها میزد مشکوک اینم

 تا کردم باز فرو در کنم فکر بود پخته زدم سر کیک به رفتم

  شه خنک

  کن تزیین بیا ، دیااااناااا:من

 باااوشههه:گفت و اومد باز نیشای با دیانا

 گازو زیر اینکه بعد ، کنم درست چایی تا برداشتم قوری و رفتم

 خورد دیانا به چشمم که سالن تو برم برگشتم کردم روشن

 دستش به ، بود بسته چشماشو لذت با و بود دهنش تو قاشق

 میخوره نوتال داره دیدم که کردم نگاه

 ورقلمبیده چشای با و پرید جاش از که سرش زدم داد یه

 کرد نگاهم
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 نوتال داری وایسادی نمیکشی خجالت تو بوووق دختری:من

 شده تموم تزیینت کار االن کردم فکر باش منو ، میخوری

  میکنم درست خودم بشین گمشو برو اصال

 شد معلوم شدش ای قهوه دندونای که کرد باز نیشاشو دیانا

 یه دهنتو میخوری غذا دسشویی میری گفتم دفعه چند:من

  بزن مسواک

 خواست و کشید جیغی یه بعدش ولی گفتم چی نگرفت اول

 دارن دیدم که بقیه پیش سالن تو دویدم که طرفم کنه حمله

  میکنن نگاه فیلم

  میبینین چی:من

  نزدیکه هیییسس:اهورا

 نزدیکه چی:تعجب با من

 دیگه میگه رو صحنه: انالی

  اینااا حیایین بی عجب
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 تلوزیونو شد نزدیک صحنه تا برداشتمو کنترلو رفتم یواشکی

 اومد در همه داد که کردم خاموش

 کرردیییی؟ خاموش چرا:گفت زار قیافه یه با اهورا

 داری؟ مرض:آریا

 اتاناز کرمی خیلی: آنالی

 میدیدیماااا داشتیم: پندار

 بزنم باتسبیحم واقعا؟ چی ینی ، نمیکشید خجالت شماها:من

 فی مفسدای هااا؟ م؟ سجاده الی بپیچونمتون ؟ صورتتون تو

 ...کردین خراب رو جامعه شماها همین العرض

  گرفت دهنمو و اومد پندار که بدم ادامه اومدم

  کردی راحت ملتو یه داداش درست دستت:اهورا

 دید که زدتش کی ببینه برگشت خورد گردنی پس یه که

 اوردن در بازی کولی کرد شروع و دیاناعه
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 منه به زورت میکنی؟ بلند من رو دست ؟ اره میزنی منو: اهورا

 رو کوبوند پاهاشو و زمین نشست بعد رسیدههه؟ بدبخت

 زدن جیغ کرد شروع و کشید موهاشو و فرش

  کن خفش اینو اریا:پندار

 شیک خیلی و شد بلند اهورا یهو که سمتش بره اومد اریا

 کرد نگاهمون جدی و مبل رو نشست

 ببرمت امامزاده یه باید:دیانا

 شم؟ شوهرت من ببندی دخیل میخوای:اهورا

 در زدن عق ادای بعد و رفت بهش ترسناک غره چشم یه دیانا

 باید کنم فکر تو به بخوام من ، سیاااه سال صد: گفت و اورد

 پیدا شفا ببندم دخیل ببرمت میخواستم اصال بدم کفاره برم

 کنی

 ، نکرد تغییری اهورا صورت حالت اینکه با چرا نمیدونم

 ...شده ناراحت کردم احساس

  بیارم چاییرو کیکو برم من:دیانا
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 بیام منم وایسا نمیتونی تنها: انالی

 من به حواسش هیشکی انگاری...  شدن اشپزخونه وارد بعد و

 باغا این تو انگار که کنه ولم پندار بلکه خوردم تکونی یه نبود

 اصال نبود

 خندید بعد و کنی ولش نمیخوای داداش:اریا

   کرد ولم پندار

 رفتم پندار به ای غره چشم

 پیش برم اومدم و دادم تکون واسشون تاسف نشونه به سری

 اومدن خودشون که انالی و دیانا

  رفتن پسرا خوردیم چایی و کیک اینکه بعد

 ؟ باشگاه بیای میخواستی آتا راسی:دیانا

  میکنم نام ثبت برگشتیم لندن بریم بزار ولی اره:من

  اوکی:دیانا

 بدون میترسم دیگه:گفت دیانا که بود سکوت لحظه چند

 برم جایی ماشین
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 مبین؟ خاطر به:من

  شم رو به رو باهاش نمیخوام ، اره:دیانا

 نیستیم ماه یه بعدش کن تحمل روزو چند این باو بیخی: انالی

 میره میزاره نیست خبری میبینه که اونم و

 هیشکی از اون:داد ادامه و زد پوزخندی بعد نکنم فکر:دیانا

 نمیگذره

 نفر چند عاشق میتونه چجوری ادم یه نمیفهمم واقعا من:انالی

  بشه

  کنیم فکر ش درباره نداره ارزش ، شید بحثا این بیخیال:من

  اتاقش تو رفت شد بلند بعد میگی راست ، اره:گفت اروم دیانا

 شد؟ ناراحت:انالی

 هاااا بردارم گوشیمو اومدم: زد داد باال از دیانا موقع همون که

**************** 

 :اهورا
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 جور دنبال افتادم لندن برن میخوان دخترا فهمیدم که وقتی از

  کردم موافقت هم صارمی پیشنهاد با و کارهام کردن

 بیشتر اوناهم ، بیان که بودم کرده صحبت هم اریا و پندار با

 مرخصین گرفتن دنبال و دادن انجام کاراشونو

 چرا میپرسید و میکرد نگاهم مشکوک که افتادم پندار یاد

 لندن بری میخوای

 من رفتن به رییسم ، دیگه کارمه بخاطر: دادم جواب من که

 کرده خوش دل

 دلیل به نمیخواستم و بودم زده گول بهونه همین با خودمم

  کنم فکر رفتنم

 گوشیو و زدم لبخندی خورد زنگ گوشیم که بودم فکر تو

 برداشتم

  یانه چطوری جون گیسو سالم بههه_

 گیسو حتما ینی افتاده خونه شماره وقتی ، علیکم سالم:اناهیتا

  ؟ جونته
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 نمیکنه حسودی مامانش به که ادم ، حسود ای_

 شده تنگ برات دلم میای کی ، نکردم حسودی:اناهیتا

  بگی شما وقت هر_

 میای؟ امروز: گفت و خندید ذوق با

  بود 7 کردم نگاه ساعت به

 میام ، باشه_

  میاد گفتش مامان ، جوووون اخ:اناهیتا

 دیگه؟ نداری کاری:گفتم خندیدمو

 بیایا زود ، نه:اناهیتا

 خدافظ ، بااشه_

 باااای:اناهیتا

  کردم مرتب موهامم و کردم عوض لباسامو رفتم و شدم بلند

 برم که برداشتم سوییچمو و گرفتم قیافه یه اینه تو

  م شونه رو زد یکی که میپوشیدم کفشامو داشتم
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 بووودی نگفته ، واای:شیطنت با اریا

 چیووو: تعجب با من

 داری قرار اینکه:اریا

 فهمیدی؟ عههه:گفتم و دراوردم رو ها خجالتی ادای

 اشناعه؟ هست؟ کی حاال:اریا

 اووهوووم:گفتم رفتمو ور انگشتام با

 خودمونه دیاناعه پس اها: اریا

 داشت دیانا به ربطی چه اخه ، کردم تعجب

 االنم نمیرم دختر طرف وقته خیلی که من مسی افتابه:من

 میرم دارم داره؟ دیانا به ربطی چه اصال میکردم شوخی داشتم

 اینا مامان خونه

 نمیگفتم اینجوری:گفت و انداخت باال ای شونه بیخیالی با اریا

 اتاقش تو رفت بعد نمیدادی امار که

 هووففف شدن خل مردم
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 وا نیشام داشت ، خخخ بشم دوست دیانا با من کن فرض

  بستمشون که میشد

 که بیرون اومدم و شدم ماشینم سوار پارکینگ رفتم اینکه بعد

 این ، افتاد(مبین... )ی پسره اون به چشم ساختمون نزدیکای

 ؟ نداره زندگی و کار

  طرفش رفتم و شدم پیاده درهم اخمایی با

 رفت هم تو اونم اخمای دید که منو

 دیانا کشیک وایمیسی اینجا چی برای:  گفتم بهش جدی خیلی

 میدی؟ رو

 انقد که چیکارشی تو بببینم اصال ، نداره ربطی هیچ تو به:مبین

 میکنی دخالت ما رابطه تو

 ها خوشه دلت تو ، رابطه کدوم: گفتم و زدم پوزخندی

 اینجا دیگه دفعه:دادم ادامه تهدید با و سینش روی زدم

 خونت برگردی سالم نمیدم قول ببینمت

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

415 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 یهو چرا نمیدونم که برم اومدم و ندادم اهمیتی پوزخندش به

 وقته خیلی دیانا و من ضمن در: گفتم و طرفش برگشتم

 نشی مزاحممون بهتره نامزدیم

  شد ناباور و زده بهت چشاش که دیدم

 اینا مامان خونه برسم که وقتی تا نبود مهم اصال برام ولی

  میکردم سرزنش حرفم این بخاطر خودمو داشتم

 حرفم باهام دیگه دیانا زدم حرفی همچین من بگه دیانا به اگه

  نمیزنه

 اینکه بدون که زدم درو زنگ و کشیدم موهام تو دستی کالفه

 شد باز در برداره ایفونو کسی

 باغبونمون که میشدم رد صفامون با حیاط از زنان قدم داشتم

 میگم بهش همین برا نمیمونه یادم وقت هیچ اسمش دیدم رو

 مشهدی

 مشهدی سالم:من

 اقا سالم: گفت و شد جمع من به حواسش
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 نباشی خسته:من

  پسرم باشی سالمت:مشهدی

 صدای کردم باز درو تا رفتم تندتر راهو بقیه و زدم لبخندی

 که بود این بکنم تونستم که کاری تنها ، شد بلند یکی جیغ

 بگیرم گوشامو

 بغلم پرید بعد داداااااش سالاام ، جیییییغ:اناهیتا

 االن ، جیغوعه جیغ کواالی عین توروخدا کن نگاش اه اه اه:من

 میپرن نیومده خواستگارات چرا فهمیدم

 نیستن من حد در میبینن میان اونام ، اصال نداری لیاقت:اناهیتا

 نداشت جواب من سالم ضمن در ، میبرن تشریف خودشون

 ادب؟؟ بی

 خواستگاراتو بحث بیا... سالاام ، معلم خانم ببخشید اووو:من

 شی ناراحت بگم چی یه میترسم کنار بزاریم

 ندار نگه در دم بچمو انااا: اومد مامان صدای که بده ادامه اومد

 کن کلکل باهاش بعد تو بیاد بزار
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 بعد نیسم بچش من انگار بچم میگه همچین اییشش:اناهیتا

 ، اوردید پرورشگاه از منو میدونستم: داد ادامه کرد بغض الکی

  میدونستم

  ریختم بهم موهاشو خندیدمو

 نیا فیلم انقدر بچه برو بیا:من

 ها بچه مثله ولی ها سالشه 19....سالن تو دوید و خندید

  میمونه

  بزرگاام مثله سن سال 26 با خودم که نه حاال

***** 

 االنم و ماموریت میرم دارم که بگم شام بعد داشتم تصمیم

 بود وقتش

 شد جلب بهم توجهشون که کردم مصلحتی سرفه یه

 ماموریت میرم بعد هفته از دارم من ، اممم:من

 نمیدونم من ، اخه میشه تموم کی تو ماموریتای این: مامان

 که نرم نمیشه ، کارمه جونم گیسو خب:من
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 میری؟ کجا حاال:بابا

 لندن:من

 واس ببر اضافه چمدون یه ، کهههه خوبه خیلی واای:آناهیتا

 بیار سوغاتی من

 این از شاید حاال ، خرید نه میرم کار واسه اونجا من:من

 برات اوردم میدن هواپیما تو که بیسکوییتا

  بدجنسی خیلی:آناهیتا

 اونجا میمونی چقدر:مامان

 بکشه طول ممکنه اخه ، دوماه تا یک:من

 میری؟ کی دقیقا:بابا

  چهارشنبه:من

 بیایم بدرقه برای ماهم بگو بری خواستی اگه خوبه:بابا

 مجید اقا چششم:من

 خونه برگشتم خوردیم چایی و زدیم گپ یکم اینکه بعد
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********* 

 :دیانا

  خورد زنگ تلفنم

 لعنت معرکه برخرمگس اه اه

 کیه؟:آتاناز

 شام:من

 خنده زیر زدیم و داکردیمیم اشپزخونه تو از آنالی

 باو میگم آرشاااامو: من

 ، چه من به کنی صدا درست ملتو نیستی بلد تو خب ، اهاا:انالی

 افکار میگی پندار به اسمس میگی پیام به عهد میگی پیمان به

 میگی آتاراد به بازی خمیر میگی اریا به هورا میگی اهورا به

 ... به مرسدس میگی مرسده به عطارد

 ببندی؟ نداری تصمیم:من

  شد ساکت
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 برداشتمو گوشیو ، زد زنگ دوباره ولی بود کرده قطع ارشام

 نزدم حرفی

 برنمیداشتی؟ گوشیو چرا عشقم: ارشام

 ...پررو باز ببین ؟ عشقت هاااا؟:من

 خانومی؟ میکنی قهر چرا ، عزیزم دیگه ببخشید:ارشام

 بچه؟ گرفتی یاد اینارو کی تو خانومی؟ ؟ عزیزم ، عققق: من

 کردما ولت روز چند

 عالیه فردا اره:ارشام

 این؟ میگه چی:اتاناز

  ایفون رو زدم بعد پرت چرتو: من

 میزاری؟ سرکار یکیو داری باز:من

 میکنی درکم خوب انقدر که عاشقتم من:ارشام

  مضخرفتن؟ رفیقای یا اویزوناس دختر این از: گفتم خندیدمو

  دارم دوس بیشتر دختر من: ارشام
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  خنده از ترکیدیم ما گفت که اینو

  بشم هات خنده اون قررربون:ارشام

 ببندا نیشتو ینی حرفش این:اتاناز

 نداری کاری دیگه ، افررین: گفت ارشام که خندیدیم دوباره

 خانومی؟

 داشتی فقط عزییزم نهههه:گفتم کردمو دار ناز صدامو من

 بخر پاستیل دخترمون برا میومدی

  عشقم بابای ، چشم:ارشام

 کم شرت:من

  اوردیم در زدن عق ادای همزمان اتاناز و من کرد که قطع

 چیشده؟:گفت و بیرون اومد اشپزخونه از انالی که

  بود زده زنگ ارشام:من

 میگفت چی:انالی

  وایسا:من
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 کنه گوش گذاشتم براش و مکالمات ضبط برنامه تو رفتم بعد

 بخدا خله پسره این: گفت کرد گوش اینکه بعد

 گشنگی از مردم که بخوریم شام بریم بیاین ، اره:من

 گشنته خدا همیشه که تو:اتاناز

 گوشیمو منم و تلوزیون پای نشستیم خوردیم شام اینکه بعد

 تلگرام تو رفتم برداشتمو

  بریزم کرم یکم رسید فکرم به

 گوشیم تو گذاشتم و کردم پیدا بزور قبلیمو کارت سیم و رفتم

 اکانت یه قبلیم شماره با و بیرون اومدم تلگرامم حساب از و

  ساختم

 بزارم سرکار کیو ببینم بگردم لیستمو بزار خببب

 میکنی چیکار داری:انالی

 هیچی:من

 معلومه شیطانیت ی خنده اون از اره:انالی

 بزارم سرکار یکیو میخوام ساختم اکانت قبلیم سیم با:من
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 بزار سرکار رو اریا بیا:انالی

 داری؟ شمارشو مگه: گفتم کردمو ریز چشامو

 بزنگیم داشتیم مشکلی یا کاری وقت یه داد شمارشو اره: انالی

 ما به میگیرن شماره مردم اتاناز میبینی ، اینطور که ، اهاااا:من

 نمیگن

 میدونستم من:اتاناز

 دیگه؟ چغندرم من فقط ️:من

 عزیزم نه:اتاناز

 چغندری برگ تو:داد ادامه که میشدم خوشحال داشتم

 اسمس میرم خودت برا خانتونم اریا شماره ، اصال گمشید:من

 میزارم سرکار رو( پیام)

  اتاق تو رفتم شدم بلند بعد

 برام یکی دیدم که کنم شروع اومدم و تخت رو کشیدم دراز

 فرستاده ام پی

 دیاانااا: بود نوشته چتش تو رفتم بود افتاده شمارش

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

424 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 گوش خواهشا: بود نوشته پایینش و بود فرستاده اهنگ یه بعد

 دلمه کن،حرف

 رفت نفسم لحظه یه کردم باز که عکسشو

 که سرت تو خاک دیانا اه.... داره شمارمو این مبین نبود یادم

  میزنی گیج انقدر

 قبل مثله اسمش گذاشتم و کردم دان بودو فرستاده که اهنگی

 بود

 حتی باشم یادش بود داده من یاد

 اون واسه میره فقط دلم دور راه از

 جون داره فقط دیگه یکم  تن این

 ارزوش جا به داشتم خودشو روزی یه

 شد چی پس حرف اینهمه ، رفت وقت اینهمه

 بهت این از قلبم میشکنه

 

 مادوتایی نیستیم قبل مثله دیگه ایندفعه

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

425 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 کجایی اصال نمیگیم باهم نمیزنیم حرف

 باهاش ارومی بغلشی تو

 کاش بودی من کنار

  میبخشیدیم و میزدیم حرف تا

 داشت ارزششو رابطه این چون 

 دلمه حرف میگه همچین ، کردم قطع اهنگو شد خورد اعصابم

  اه داری دل تو مگه اصال کردم خیانت بهش من انگار

 اونم شده تموم چی همه ، دیانا دیگه کنی فکر بهش نباید

  عوضیه یه باز کنه هرکاری

  اورم در کارتمو سیم کردمو اکانت دیلیت رفتم سریع

 حالم تو شد زده گند بدتر بخندما یکم خواستم

 چون ، بیرون بره سرم از مبین فکر کن کمکم خودت خدایا

 ندارم دوسش هم ذره یه دیگه

 میشد قضا داشت ، نخوندم نمازمو افتاد یادم هووف

 بخونم نمازمو و بگیرم وضو برم تا شدم بلند بزور
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*************** 

 و کنم پیدا گوشیمو تا کشیدم میز رو دستمو و زدم غلتی

  کنم خفه زنگشو

 قطع ش نکره صدای شدمو موفق باالخره بسیار تالشهای بعد

 اومد مامان صدای که بخوابم دوباره اومدم شد

 موندی جا پرواز از شیشهههه ساعت شو بلند دیااانا:مامان

 سمت دویدم و پریدم جام از یهو مامانم حرف این با

  دستشویی

 زودتر چرا خب:زدن غر به کردم شروع بیرون اومدم وقتی

 کی من وای میشممم بدبخختتت بمونم جا ، منو نمیکنی بیدار

 خودمو نرسونم اگه راهههه ساعت 1 اونجا تا فرودگاه برسم

 کنم صبر ماه1 باید نباشه بلیت اگه اونوقت بگیرم بلیت باز باید

 عجز با زمینو نشستم بعد... برگشتن اینا اتاناز اونموقع تا که

 مااامااان:نالیدم

 بخور منو کله بعد کن نگاه ساعتو ، یاامان:مامان
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 همیشه مامانم نبود یادم اخخخ ، چهاره دیدم کردم نگاه ساعتو

 میگه جلوتر ساعت 2

 9 تا میگرفتی نمیزدم حرفو این خب:گفت که کردم نگاهش

 ، میمونه قطبی خرس عین:کرد غرغر خودش با بعد میخوابیدی

 خواااب خوش

 شم حاضر رفتم و شدم بلند جام از سریع 

 یه این تا هامون خونه رفتیم اتاناز و انالی هم من هم دیروز

 انگار میگم همچین حاال)باشیم هامون خانواده با اخرو شب

 ( کنیم زندگی اونجا میخوایم

 حوصله نشه باز راه توی که بستم محکم و کردم شونه موهامو

 کرده اماده دیشب که لباسایی تند تند و ببندم دوباره ندارم

 اشپزخونه سمت رفتم و پوشیدم بودمو

 میخورد صبحونه داشت بودو شده بیدار هم بابا

 گلم بابای بر سالااام:من

  قشنگم دختر سالااام:بابا

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

428 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

  عزیزم مشنگم دختر میگفتی باید گفتی اشتباه کنم فکر:مامان

 جان مامان ممنون خیلی:من

 من اینکه قبل و مامانته با حق کنم فکر:گفت خندیدو بابا

 کنم روشن ماشینو میرم من:گفت و شد بلند کنم اعتراض

 بیاید زود شماهم ، میبرم چمدوناتم

 کرد ترک صحنرو سریع حرفش از بعد

  شدیم ماشین سوار رفتیم و کردم جمع سفررو مامان با

 سرعتشو پاایههه که هم بابا ، گذاشتم بترکون ماشین اهنگ یه

 کرد زیاد

  یوووهوووووو:من

 ☹️ شد قطع اهنگ که میگرفتم فاز داشتم

 نکنی قطع تو بزارم اهنگ من بار یه نشد ، مااامااان:من

  بیخودن همه اهنگات ، خورد مغزمو ، اینا چیه اخه:مامان
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 میزارم شاد غمگینه انقد چرا میگی میزارم پاپ من واال:من

 مغزمو میگی میزارم دوبسیا دوبس این از عروسیه مگه میگی

 بزنیم؟ سینه فرودگاه تا بزارم نوحه میخوای ، خورد

 ️گذاشت نوحه بابا شد تموم من حرف تا

 بودیناااا اماده هم شما:من

 کردم شروع منم خوندن نوحه به کرد شروع بعد دیگه اره:بابا

 ️ زدن سینه

 اتاناز زدم زنگ منم پارکینگو تو گذاشت ماشینو بابا رسیدیم

 کجان ببینم

 :آتاناز

  شدم پیاده ماشین از

  بیاره ساکمو که صندوق سمت رفت بابا

  کردم قبول منم میشی اذیت نبر بیشتر ساک  گفت مامان

 باشیااااا خودت مواظب: گفت کنارمو اومد اتاراد

 چشـــــــم:من
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  نره یادت سوغاتی:اتاراد

 داری حال بابا برو:من

 برمیگیردیم ماشین تو بشین برو بری نمیخواد اصال:اتاراد

 باشه بابا باشه: گفتم خورد زنگ موبایلم

 : دادم جواب

 ! کجایی؟:من

 ! کجایی؟ تو:دیانا

 داخل میام دارم فرودگام در دم من:من

  وایسادم اصلی سالن وسط من: دیانا

 باشه: من

  کردم قطع بعد

  کردیم پیدا رو دیانا شدن بازرسی بعد داخل رفتیم

  همگی به سالااام: من

 کردن سالم بهم همه
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 ! کجاست؟ آنا: من

 دره دم گفت زدم زنگ االن: دیانا

  گفتن پروازمونو شماره آنالی اومدن از بعد

  نمیافتاد دهنشون از باش خودت مواظب بابا و مامان

  میکشمت برگردی بشه کم سرت از مو یه:بابا

️️ 

 شه..با:من

  نذار سرش سربه: مامان

 هم برنگشتی نکن توجه بهش: گفت منو سمت کرد رو مامان

 ️برنگشتی

 هستم خودم مواظب:من

  باشید مراقب شوخی از جدا:مامان

 بریم خااااله، بسسسسسسهههه: آنالی

 هواپیما سوار چیزا این از و چمدونو و پاسپورت چک بعد

  وییییژژژژ شدیمو
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  لندن سوی به پیش

**** 

  خستگی از مردم اخیشششششش

 نباشی خسته: ارتام

 بخوابم میخوام نشو مزاحمم هستم:من

 باشی خواب هفته یه کنم فکر پس:ارتام

 نشو مزاحم:من

 خوابیدم عااااالمه یه من اتاقشو سمت رفت ارتام

 از ساکتو که زد غر سرم کلی دیانا شدم بیدار اینکه از بعد

 بردار خونه وسط

 آشپزخونه تو رفتم کردمو آویزون کمد تو لباسامو

  نشستم دیانا کنار

 !چیه؟ برناممون خب:دیانا
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 فعال: گفتم دادمو لم و آنالی کنار خالی صندلی رو گذاشتم پامو

 هیچی

 ؟!!فقط بمونی خونه تو که نمیخوای چی یعنی: دیانا

  تفریح فردا پس خرید میریم فردا میمونیم خونه امروزو نه:من

 خوبیه فکر: آنالی

  بریز برام قهوه یه برو اره:من

 : گفتم کردمو مکث یکم

  شیر با باشه شیرینم

 شدم زمین پخش آنالی لگد با

 وحشی:من

 : گفتم ریختمو قهوه خودم واسه سازو قهوه سمت رفتم

 ببینیم زنتو ارتام،کی

  داشتی دوست موقعه هر:ارتام

 ریختم شکر خودم واس
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  تفریح بریم هم با بیاد بگو خب:من

  نیستم بلد کامل رو اینجا که ما

 !دیانادیانا سمت کردم رو

 بهتره خیلی اینجوری موافقم: دیانا

  بگید خودش به:ارتام

  بهش زدم زل کنارشو نشستم

 میرسم حسابتو:گفتم

 شد شروع: ارتام

 خنده و حال سمت رفتم کشیدمو سر بود شده سرد که قهوم

 دادم سر شیطانی های

 دیاناااااااا: زدم داد

  هااان؟:دیانا

  خرید میریم االن همین شد عوض تصمیمم:من

 اینور اینور برو بعد بگیر ماشین یه برو تو خب:دیانا
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 بگیرید شما رو یکی اون دارم ماشین دوتا من: ارتام

 شو حاضر هم تو آنالی میشم، حاضر پس: دیانا

  بپوشیم لباس رفتیم شدمو بلند خودمم

  آوردیم راحت لباس همین برای بود خوب خیلی اینجا هوای

  پوشیدم صورتی لی شلوار با سفید رب سه پیراهن یه

 کمدم تو کرد کلشو اتاقمو داخل اومد گاااو مثل دیانا

 ! کردی؟ رم باز هوووش:من

 جا چجوری ساک یه تو لباس همه این تو بمیر خفه:دیانا

 !دادی؟

  دستانم مهارت با دیگه معلومه:من

 کمد تو کرد سرشو دوباره و انداخت بهم نگاه یه دیانا

  بیاد بهت بگو چیز یه: دیانا

 آوردی بزرگ ساک تا 2 چیه تو ساک یه حاال من تربیت بی:من

  خوووووب میشه نیاز:دیانا
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  کمدم تو کردی کلتو میشه نیاز معلومه: من

 ! بود؟ ساک یه ؛خدااایی دیانا

 !میخوای؟ چی:من

  تاپ:دیانا

  بگیر آنالی از برو:من

  باااوووش:دیانا

  بیرون رفت داخل، اومد که همونجوری

  برداشتم سفیدمم کفش و برداشتمو هم صورتی کاله یه رفتم

  دیدم و آنالی که بیرون رفتم

 ! حاضری؟:من

  اره: دیانا

 !بودم؟ تو با:من

 بریم اره: گفت خندیدو آنالی

  بود زده آسمانی آبی و مشکی تیپ دیانا
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 سفید و زرشکی تیپ آنالی

 ! باهاتون؟ بیام:ارتام

 ! بشی؟ مزاحم که: من

 !زدم؟ حرف تو با: ارتام

 حرف باهاشون که داری نسبتی چه اینا با شما ببخشید:من

 !زدی؟

  داشتم دوست:ارتام

  نگرفتم حالتو اگه:من

 باش خودت مراقب: گفت بوسیدو سرمو اومد و خندید ارتام

 امانتی دستم

  خدافظ: من

  اتوماتیک دنده فقط ماشین اوخیش:من

   کالج هی کالج هی بود چی

 بریم بیا نزن غر:دیانا
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  پاساژ داخل رفتیم شدیمو پیاده

 گفتم که داشت لباس انقدر

 شدم خسته من ها بچه:من

 برررررییییم بیا: گفتن خندیدنو آنالی و دیانا

 هااا باشه خوشگل باختید، رو شرطی شما نبود یادم آخ:من

  بخریم بریم باشه ایششش:دیانا

  نباشه هم لختی: من

 !کردی؟ کتک هوس: آنالی

 بخر لباسمو برو فعال:من

 بود مضخرف واقعا که کردن انتخاب لباسی یه دوتاشون

 لباس یه که مغازه یه سمت رفتم رفتمو بهش ای غره چشم

 و هاش شونه و بود باز کمرش که داشت ماکسی مالیم صورتی

 بود گیپور کمرش بقل قسمتای

  بود خوشگل خیلی
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 !خوبه؟ این: من

  داخل رفتن عصبانیت با آنالی و دیانا

  سلیقس خوش همیشه کثافت: گفت اروم آنالی

  مغازه تو رفتیم کردمو باز نیشمو

 لباسا بقیه به داشت دیانا و بیارن لباسو میگفت داشت آنالی

  میکرد نگاه

  پرو اتاق تو رفتم من اوردنو لباسو

 نگاه خودم به اول بود عادتم بیرون اومدم پوشیدم که لباسو

  نکنم

 شدم؟ زشت یعنی میکردن نگام باز دهن با داشتن همه

  شدی العاده فوق لباس این تو خدا وای:دیانا

 !جدی؟:من

 شدی عالی: آنالی

  کردم نگاه نگاه خودم به برگشتم
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  بود شده تر سفید لباس این با پوستم

 همینو: من

 میخری: گفتم و دیانا سمت کردم رو

 حساب از بعد صندوق سمت رفت رفتو غره چشم یه دیانا

 خریدیم نیاز مورد وسایل و لباس رفتیم بازم کردن

 قایقی یقه ای فیروزه ماکسی مجلسی لباس یه برام هم آنالی

 خرید

 انتخاب خودش برای  مجلسی لباس بود نتونسته هنوز دیانا

 کنه

 برای بیایم دیگه روز یه گفت بود شده خسته دیگه که آنالی

  خرید

  نبود  ارتام خونه برگشتیم وقتی

  اومد حال جیگرم که گرفتم سرد آب دوش یه رفتم

  حوله تو گذاشتم موهامو بیرون اومدم حموم از

 زدن درو زنگ که میپوشیدم لباس داشتم و
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  ارتامه حتما

 اما کردم باز درو پوشیدمو لباسمو

... 

 نبود ارتام بود در پشت که کسی اون 

  کردم نگاه بود جلوم که کسی به تعجب با

 !ببخشید؟:من

 باشی اتاناز باید تو: خانمه

 !شما؟... و بله: من

 هستم کاترین: خانمه

 !کاترین؟:من

 : گفت بیرونو اومد خانمه پشت از ارتام

  منه خانمه

 !ارتامه؟ زن این من خدای وااای

 جـــــــــــیــــــــــــغ
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  کردم بغلش محکم پریدم

  خوشحالم دیدنت از چقدر نمیدونی وای!کاترینی؟ تو وای: من

 پایین اومدن آنالی و دیانا

 کیه کاترین: دیانا

  ارتام زن... کاترین:من

 خنده با کاترین و کاترین سمت آوردن هجوم آنالی و دیانا

 کرد بغلشون

  داخل بریم بهتره: ارتام

 داخل بریم اره اره:من

 زعفرانو) کنم درست زعفران شربت رفتم من داخلو رفتیم

 (بود داده مامانم

 رفتم و سینی تو گذاشتمشون شربت کردن درست از بعد

 ها بچه سمت

  نشستیم رفتم کردمو تعارف بهشون شربتو
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 لهجه یکم)شید ناراحت.... دیدنم از میکردم فکر من: کاترین

 (گوگولی اوووخی دیانا قول ،به میزد حرف سخت و داشت

 دارم ذوق هنوزم که من چی برای وا:من

 کاترین وای باشه سلیقه خوش انقدر ارتام نمیکردم فکر:دیانا

 خوشحالم واقعا دیدنت از

 میدم نشون کردنم بغل در احساساتمو ابراز من: آنالی

  چلوند کاترینو رفت بعد

 کن ولش خوشحالی فهمیدیم آنالی:من

 کنار فهمیدم و داشتم استرس خیلی من ممنونم وای: کاترین

  بود نگران نباید شما

  گندمی پوست ای قهوه چشمای طالیی کوتاه موهای

 لبخند ولی هست بزرگی غم یه چشماش تو میکردم حس

  میزنه

 اتاااا:ارتام

 !ها؟:من
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  خانوممو خوردی:ارتام

  کنیم نگاه ما بارم یه بذار توعه مال همیشه توچه به:من

 کنید درست شام برید االن تو مال بابا خب: ارتام

 چالغی خودت:من

 نه یا چالغی تو ببینم میخوام نه:ارتام

 چالغم من اره:من

  دیانا آنالی،:ارتام

 شده دار خنده خیلی ، آوردن در رو معلوال این ادای دیانا و آنالی

 خخخخ بودن

  کاترین سمت کرد رو رفتو بهشون ای غره چشم ارتام

  کرد کج دهنشو گردنشو پیچوندو دستاشو کاترین که

 میزدیم قهقهه داشتیم دیگه ما

  میکنم درست خودم: ارتام

  مارو نکشی:من
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 رفتم در که آورد هجوم سمتم

 دنبالش ماهم و آشپزخونه تو رفت ارتام

 مشغول ارتام نشستیمو اپن رو کاترین و آنالی و دیانا منو

 شد استیک کردن درست

 میخوندم آهنگ میزدمو و اپن رو دستام با

  میزدن دست کاترینم و آنالی و دیانا

 

*** 

 هستم سیاهت دیروز عاشق فقط نه    

 

 هستم براهت چشم ازل روز از من که

 

 نکرد انکار ای لحظه مرا گرچه قفس این

 

 نکرد ستمکاری هیچ من به تو کردی آنچه
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 بود تو نام تپش از سرم به آمد هرچه

 

 بود تو اندام ی لهجه از من افکار طرح

 

 س آبادی این ی برکه داغترین تو چشم

 

 ست آزادی مگر حبسم تو چشمان توی

 

 ندیم و قدیم از عشقم تنها قدیم عشق سر آ باز آ باز

 

 ندیم و قدیم از عشقم تنها قدیم عشق سر آ باز آ باز

*** 

 داری قشنگی صدای چه: کاترین

  مرسی:من
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  عموت مثل:کاترین

 نگریستن هم به عاشقانه زدنو زل هم به بعد

  بود دار خنده خیلی ما قیافه

 بودیم ای صحنه منتظر اشتیاق با

 میشدن نزدیک هم به داشتن

  گرفتشون جو جدی جدی اینا آقا

  جوووون:من

  ترکید جمع یهو

 خووو چیه:من

  عوضی: ارتام

  میبردیم فیض داشتیم بدید ادامه:من

 بازوم به زد مشت یه کاترین

 : گفتم چشماشو تو زدم زل

 نداشت درد اصالنم

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

448 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

  دنبالم افتاد کاترین حرفم این با

  کاترین وااای:من

 ! چیه؟: گفت وایسادو کاترین

  بگم بهت رفت یادم:من

 ! چیو؟: کاترین

 میگم بهت ها بچه پیش بریم: من

 بقیه سمت رفتیم باهم

  بهتره خیلی کنیم،اینجوری ریزی برنامه بهتره:من

 !چیه؟ ماجرا: کاترین

  کنیم تفریح کلی هستیم که مدتی این تو میخوام: دیانا

 ! شنبس؟ چند امروز: کاترین

 شنبه چهار کنم فکر ما برای: آنالی

 آبی پارک میریم فردا خوبه:کاترین

 !چند؟ ساعت: دیانا
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 موقع هر نداره ای فایده گرفتن آفتاب ابریه هوا چون:کاترین

 خوبه بریم

  موافقم:من

 ️ بپوشم چی لباس من:دیانا

 با ساعتش پس: گفتم کاترینو سمت کردم رو بعد بابا برو:من

  تو

  باشه:کاترین

  حاضره شام: ارتام

  بخوابیم رفتیم ماهم خونشون برگشت کاترین شام بعد

 شدم بیهوش نرسیده بالشت به سرم زدن مسواک بعد

**** 

 اتا: دیانا

... 

 اتا: دیانا
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... 

 اتاناااااااز:دیانا

 !هوم؟:من

 منتظرمونه کاترین پاشو:دیانا

 ! چنده؟ ساعت مگه:من

 دقیقه 2:12: دیانا

  خوابیدم چقدر اووووو: من

 : گفتم نشستمو تخت رو

 داد حاال ولی

 شو حاضر:دیانا

 باوش:من

 فوری عملیات انجام طی خودم قول به و دستشویی رفتم

 بیرون اومدم

 ️کردم شکلی این قیافمو کردمو باز کمدو در
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 ! بپوشم؟ چی حاال خب

  برداشتم بود نافم باالی تا که طالیی مشکی تاپ یه

  خوبه کنم فکر

  شد زده اتاقم در که برمیداشتم شلوار داشتم

 ندارن شعور انقدر بقیه وگرنه کاترینه حتما

  تو بیا: من

 ! میکنی؟ چیکار: کاترین

 میپوشم لباس: من

  بپوش ن*ی*ت*و*س و ت*ر*و*ش اونجا برای: کاترین

  بابا برو:من

  بپوش جذب تاپ و شلوارک یه سختته اگه: کاترین

 !چطوره؟ این.... وایسا امممم:من

  عالیه: کاترین
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 تاپمو کیفم تو گذاشتم برداشتمو  خوشگل ولی پوشیده مایو یه

 مشکی کتونی کفش با مشکی جذب لی شلوار یه پوشیدمو

 پوشیدم طالیی

 بیرون رفتم بستمو اسبی دم محکم موهامو

  امادم من:من

  بودن آماده هم آنالی و دیانا

 بریم پس

  خوبه چقدر اینجا مننننننن خدااای وااااااااااااااااااااااییییییییییی

  خـــــیــلــــــی بود بزرگ خیلی

 دریاچه تو میپریدن باالش از ها سری یه که بزرگ صخره یه

 های سرسره قسمتش یه بود بازی وسایل فقط قسمتش یه

  خودش برای بود رویایی اصال آبی بزرگ خیلی

 االن نمیگنجم خود پوست در

 گفت کاترین که میکردیم نگاه داشتیم باز دهن با همینطور

 لبخند یه کردیمو نگاه هم به ما! کنیم؟ شروع نیست بهتر:
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 سریع اولش وسایال سمت کردیم پرواز زدیمو شیطانی

  بزرگه صخره سمت رفتیم کردیمو عوض لباسامونو

 خودت قسمتش یه بود شده تقسیم دوقست به صخره

  میخوردی لیز قسمتش یه و میپریدی

  میخوردیم لیز که قسمتی سمت رفتیم سریع خدا وای

  بپرم باید چجوری که داد توضیح برام اومد پسری یه نشستمو

 به رسیدم خوردمو لیز میزدن دست براش میخورد لیز هرکسی

 حساس جای

 کردم یخ دیدم پامو زیر وقتی

 داشت ارتفاع متر10 از بیشتر

  آب تو شدم پرت کشیدمو بلـــــــــــــند جیغ یه

  کردم شنا باال سمت به و رفتم آب ته تا

 :زدم داد بیرون آوردم آب از سرمو تا

  یـــــــــــــــــــوووووهــــــــــــــــوووو

  زدن سوت و دست و جیغ کردن شروع همه من داد با
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  صخره باال رفتم دوباره بیرونو اومدم آب از

  بود دیانا بعدیش

  زد جیغ آب توی بره تا خورد لیز که اول از دیانا

 :زد داد بیرون آورد آب از سرشو وقتی

It's perfecccccttttt (بود عالــــــــــی) 

  زدن جیغ زدنو دست کردیم شروع هم ما دادش با

 بود کمتر خوردن لیز از ترسش که پریدیم خودمون بعد دفعه

 بود عاااااالـــــــــــــی ولی

 هااااا سرسره سمت رفتیم

 فوق و بود پیچ پیچ که بود رنگ آبی بزررررررگ سرسره یه

  انگیز هیجان العاده

 نا داشتم دیگه خوردم پیچ خوردم پیچ آنقدر شدم که سوار

  برسم که میشدم امید

  زدن دست کردن شروع همه آب تو شدم پرت تا

 میدادن جو همدیگه به همه بود خوب چقدر
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 وایمیستادی داخلش میرفتی بود سرسره یه

  پایین میشدی پرت تو و میشد خالی پات زیر یهو

 نیاد داد ترجیح آنالی ولی شدیم سوار دیانا منو

  بود شده تند نفسامون استرس از

  نیوفتاد اتفاقی ولی بشه چیزی یه بودیم منتظر

  پایین شدیم پرت کنم نگاه اطرافم به خواستم تا

 که زدیم جیغ انقدر زدیم جیغ انقدر بود وحشتناک خیلی

  میسوخت گلومون

 بریم گفت کاترین که شدیم هم دیگه های سرسره سوار

  بگیریم عکس

 ازمون و پایین بپریم صخره باالی از تایی سه که داد ایده و

 بگیره عکس

  پریدیم گرفتیمو همو دستای صخره باالی رفتیم

 بیرون اومدیم آب توی از جیغ با و آب داخل شدیم پرت

  کاترین سمت رفتیم
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  شده عاااالی عکستون:کاترین

 :پندار

  مواظبم مامان چشم:من

 همرات به خدا برو:مامان

  بزن زنگ رسیدی:بابا

  حتما: من

 فرودگاه سمت رفتم شدمو تاکسی سوار

  دیدم رو اهورا و آریا شدم، پیاده

 ! که؟ نشده دیر:من

  هنوز نه: آریا

  بریم پس:من

***** 

  شدم بیدار زنگ صدای با
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 گذاشتیم پامونو اینکه بعد و رسیدیم دیروز ما و شنبس امروز

  شدیم بیهوش خستگی از هتل داخل

 بود میزو،چیده آریا کردم درست قهوه و آشپزخونه سمت رفتم

 بود نکرده درست قهوه ولی

  کجاست نمیدونم االنم

  ززززاااااارتتتتت

  دستشوییه که گفت خودش بعله

 اهورااااااا: زدم داد

 !ها؟:اهورا

  نداری کار سر تو:من

 .ها:اهورا

 بخور صبحانه بیا پاشو مار زهر:من

  میز سر نشست اومد شدو بلند اهورا

  کلش پس زدم محکم
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 میز به خورد سرش بود آلودگی خواب حالت تو چون

 !داری؟ مرض:گفت حالت همون تو

  زدی هم به حالمو بشور دهنتو برو:من

 سینشو که شه نزدیکم خواست و گرفت گردنمو شد بلند یهو

 :گفتم گرفتمو

  میکنی داری غلطی چه

  ببری لذت کنم بوست میخوام: اهورا

 داشت حالم... صبح اول اونم نشسته دهن با یکی اینکه فکر از

  میخورد هم به

 اریااااااااا:زدم داد

  زااااارت

  کن جمع اینو بیا مار زهر: من

 شلوغه سرم: آریا

  خنده از ترکیدیم اهورا منو حرفش این با
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 باش راحت داداش نمیشیم مزاحمت: اهورا

  زارت: آریا

 

  بشور صورتتو دستو برو توهم:من

  راه وسط رفت روشویی سمت به اهورا

  زارت: گفت دهنش صدای با

 ریختم قهوه خودم واسه خندیدمو

 نشستم صندلی رو

 کجان دخترا ببینم بذار

  درآوردم جیبم تو از مبایلمو

  ندارم شمارشونو که من وایسا

 میکنی؟ چیکار: اهورا

  ندارم شمارشونو ولی کجان دخترا ببینم میخواستم:من

  میز رو کردم پرت مبایلمو
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  کنیم سورپرایزشون بذار: اهورا

 نداریم شمارشونم!کجان؟ نمیدونیم که ما چجوری:من

 اتاراد: اهورا

 !هان؟:من

 شماره بهش میزنیم زنگ نداری؟ اتارادو شماره مگه: اهورا

  میگیریم ارتامو

  میگه راست

  اتاراد به زدم زنگ هتل تلفن با و پایین رفتم

 زدم زنگ بهش و گرفتم ازش ارتامو شماره و

  داد جواب بوق چندتا از بعد

 ! بفرمایید؟: ارتام

  سالم:من

 .. بفرمایید سالم: ارتام

  اتانازه صدای جـــیــــغ

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

461 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 بعیده تو از کاترین!؟ نفر یه به نفر چند تروخدا:اتاناز

  نـــــــه

  پندارم:من

 ...پ عه:ارتام

  نیارید اسممو:من

  چرا: ارتام

  گرفتم تماس باهاتون من بفهمه کسی نمیخوام:من

 کن صبر پس: ارتام

.... 

 بگو حاال: ارتام

 خبرا چه:من

 !کجایی؟ سالمتی: ارتام

 !میکنی؟ فکر چی:من

 ! تهران؟: ارتام
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 لندن.... نه:من

  چــــی: ارتام

  لندنیم ما درسته:من

  بزنید سر بهمون حتما پس خوب چه: ارتام

  باهات داشتم کاری یه راستش:من

 بگو: ارتام

 یه و مشکی شلوار یه با سفید و مشکی خونه چهار پیراهن یه

  مشکی سفید کتونی

  در سمت رفتم زدمو ادکلنمم

  آریا:من

 !هان؟: آریا

 شلوغه سرش هنوز کردم فکر شکر خدارو: اهورا

 بریم بیاید: گفتم خنده با
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 و مشکی شلوار یه با آبی و سبز چهارخونه پیراهن یه اهورا

 بود پوشیده مشکی کفش

  مشکی شلوار با سفید پیراهن یه هم آریا

  باشیم راحت بتونیم که بودم کرده اجاره ماشین یه

  قرار سر رفتیم شدیمو ماشین سوار

***** 

 خووووردیییی مرا عشق اولین دریااااااا: اهورا

 اهورا شو خفه: آریا

  شه خلوت سرت بکن کاراتا تو:اهورا

  خنده زیر زدیم بلند اهورا منو بعدش

 شد پیاده رفتو غره چشم آریا

 ....مرا عشق دومین دریااااااا: اهورا

 ! چندتا؟ چندتا: من

  حاال تا نشمردم: اهورا
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 که شاپی کافی سمت رفت خوندنو به کرد شروع دوباره بعدم

 بود شده ساخته دریا لب

  دیدیمشون دور از

  دختره یه و دیانا و آنالی

 !پس؟ کجاست اتاناز

  نبود معلوم قیافش که نشست کنارشون دیگه دختر یه

  سفید کاله یه با سفید لی شلوار با و حریر تاپ یه

  خودشه فهمیدم بلندش موهای از

  لبم کنج اومد لبخند یه

 شبیه که اهورا قیافه یهو میکردم نگاهش داشتم همونجوری

 جلو اومد خوشحالن خیلی بدن نشون دارن سعی که منگال

 صورتم

  میکنی منگال شبی قیافتو چرا: من

  بخورم لبخندتو: اهورا

 بشینیم بریم گمشوووو:من
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  باشیم دیدشون تو که نشستیم جایی رفتیم

 خندیدن بلند کرد شروع یهو اهورا

 ! چته؟:من

 میکنم توجه جلب دارم: اهورا

 کردنت توجه جلب تو م*د*ی*ر: آریا

  خندیدن کردیم شروع آریا حرف این با

 ! میکنی؟ حسودی:اهورا

 ! چی؟ به: آریا

  نمیدونم: اهورا

  بده سفارش چیز یه برو: آریا

 ! میخورید؟ چی: اهورا

  خنک لیموناد: من

  چی تو آریا:اهورا

  خنک پرتقال آب: آریا
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  پندار لبخند منم: اهورا

  رفت در اهورا که سرش تو بزنم اومدم

 : گوشم به خورد یکی صدای

 ! میشناسیشون؟:-

  اره:-

  کجا از:-

  دوستامونن:-

  بود دختره اون و دیانا صدای کنم فکر

 صندلیش روی داد لم برگشتو ها نوشیدنی با اهورا

 شدن افتخارمون پر حضور متوجه: اهورا

  دیگه بریم کردیم سورپرایزشون خب: آریا

 !چنده؟ ایکیوش این: گفت کردو نگاه من به اهورا

  تره باال خیلی تو از:آریا

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

467 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 بهت چیزی یه گرفته اندازه تورو ایکیو که اونی میبینم: اهورا

 نشی،زااارت ناراحت گفته

 عه دیگه بسه:گفتم خندیدمو

 باش حالگیریم منتظر: آریا

 زااارت:اهورا

 دهنتو ببند: آریا

 میارم در تورو دهن ادای دارم:اهورا

 کن داری ابرو: گفتم گرفتمو جلوشو که شه بلند خواست اریا

 عه

 میگن چی ببینید کنید گوش اهورا

  میکنن چیکار اینجا: آنالی

  اتاناز هوی.... اتاناز... نمیدونم،اتاناز:دیانا

 ! چته؟ هااااا: اتاناز

 کن نگاه رو اونجا:دیانا
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.. 

 هایین تیکه عجب اوالال:اتاناز

  میگی کیو:دیانا

 !؟ میشن رد دارم که نمیگی رو پسر تا چند اون مگه: اتاناز

 ! میشن؟ رد دارن که پسر تا چند

 رد شلوارک لختو تنه نیم با پسر چندتا که کردم نگاه اطرافم به

  میشدن

 کنه نگاه اونا به اصال داره دلیلی چه

 اووووف جوون جوون:دیانا

  خدا کرده چه: آنالی

  باشیم مسلط اعصابمون به تا بستیم چشمامونو اهورا و اریا منو

 اریا و دیانا جلوی اهورا وایسادم اتاناز جلوی رفتم شدمو بلند

  آنالی جلوی

 درواومد اعتراضشون صدای یهو
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 کنار برو هوی: اتاناز

 !نرم؟:من

 ببینه جلوشو بتونه میکرد اونر اینور خودشو هی اتاناز

 !نررم؟ اگه گفتم:من

 !نمیشنوه؟ صدامو چرا

 با که بگه چیزی خواست اوردو در هندزفریشو شدو بلند یهو

 خورد جا دیدنم

 برگردوند اول حالت یه خودشو دوباره ولی

 !گرفتی؟ دیدمو جلوی میدونی:اتاناز

  کردم خوب:من

 ...بر: اتاناز

 فکر ببین نه نه پایین، بذارم دیونه کــــــــــن، ولم:دیانا

 بیروووووووونننننن بکن کلت از کنی خیس منو بخوای اینکه

  کردم نگاه اتاناز به
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 نیست هم بدی فکر:من

 بزنی دست بهم میکشمت: اتاناز

 کرد شروع رفتو عقب عقب که بگیرمش شم خم خواستم

  دویدن

  دنبالش افتادم منم

  دیونه نشــــــو نزدیک بهم: اتاناز

  کردم بلندش گرفتمشو کمر از رسیدمو بهش

 نننننننههههه زمین بذارم دیونه باتوام...زمین بذارم: اتاناز

  نههههههه نیوردم لباس

 بیشعوری خیلی: گفت و کرد نگام عصبانیت با اتاناز

  مربوطه خودم به:من

 تنم به خیسی خاطر به که لباسی این با باید حاال میدونی:اتاناز

 خونه برگردم میده نشون تنمو تمام و چسبیده

 : گفتم کردمو اخم میگه راست کردم، نگاه لباسش به

 !میپوشی؟ لباسی همچین چی واسه
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  نبود ریختی این اولش دوما توچه، به اوال: اتاناز

 شد رد کنارم از دادو هلم بعدم

 .نکنی کارا این از دیگه باشی تو تا: زدم داد

 نداشتم انتظار که منم داد هلم آوردو هجوم سمتم به سریع

  اب تو افتادم

 رفت انداختو بهم نگاه یه

  بریم کاترین: اتاناز

 بریم:کاترین

  رفت و انداخت بهم نگاه یه دوباره برگشت

  کردم خوب

  کردم نگاه اهورا به شدی خیس شمام که میبینم داداش:اهورا

  خندیدن بلند بلند کردم شروع و گرفت خندم قیافش از

 اب تو کرد پرتم کشید موهامو نامرد:اهورا

  بود خیس خیس
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  ابه پر شورتم تو نمیکنی باور:اهورا

  آورد حوله واسمون اریا

 نکنه درد دستت: اهورا

  زارت: گفت تر اروم

  دیگه بسه:من

 ! نشدی؟ خیس چرا تو:اهورا

  بود بستنی دستش: اریا

  بود مسلح پس اوه اوه: اهورا

 اوهوم:اریا

 شدیم سورپرایز قشنگ: من

 میدن رو نیاز مورد وسایل بهت دیدم کمپ یه من آقا: اهورا

 !بریم؟ جنگل میری

 ! روزه؟ چند:اریا

 روز دو: اهورا
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  خوبه:من

 میان نظرت به: اهورا

  لوسن خیلی شن ناراحت آگه بابا اره: آریا

  تو مثل اوهوم:اهورا

 درآوردو جیبش تو از دستشو یه انداختو اهورا به نگاه یه اریا

 داد هل اهورا

  اب تو شد پرت دوباره بود شده قافلگیر که هم اهورا

 بنویس اسم کمپه اون تو دراومدی اب تو از: آریا

 

 ماهم که دادن شیک سوئیت یه بهش اهورا اقامت خاطر به

 توش شدیم تلپ

  بود مجهز و داشت استخر بود شیک خیلی

 دیگه هفته برای و تابستونی کمپ نام ثبت برای رفت اهورا

 داد کجاست نمیدونم هم اریا کارش سر رفته االنم نوشت اسم

  اریاااااا: زدم
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 !؟ هاااان: زد داد پایین دستشویی تو از

  گرفت خندم

  بزنی سر یه ما به کنی ول زندگیتو خونه نمیخوای: من

  کن صبر: اریا

  کردم روشنش نشستمو تلویزیون جلوی رفتم خنده با

  نساخته بهم هواپیما غذای: گفت بیرون اومد دستشویی از اریا

 خوب اگه بخور داغ نبات یه بشین بیا حاال گفتم خندیدمو ریز

  بیمارستان بریم نشدی

  بیارم کجام از داغ نبات:اریا

  بیمارستان بریم پاشو پس میگی راست:من

  دکترم خودم من ایکیو:اریا

 یه برات ما تا پاشو نمیکنی خودت واسه کاری که خودت: من

  بکنیم کاری

  بریم اخ اخ: اریا
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 ساده پیراهن یه با شلوار یه کردمو عوض شلوارکمو رفتم

  پوشیدم مشکی

  دیدم رو اهورا کنم باز درو خواستم تا

 میای خاطرم به که داری دوستم انقدر دونستم نمی:اهورا

 میکنی باز برام درو استقبالمو

 گالبی بابا بیاد باد بذار برو:من

 میبرید؟ تشریف کجا زارت اقای به بیخی،: اهورا

 دکتر:من

 ؟ چی برای:اهورا

 کرده رودل:من

 نیست؟ دکتر خودش مگه:اهورا

  زااارت

 .برسه خودش به نمیتونه شلوغه سرش نکه اوخ اوخ:اهورا

  اهورااااا: من
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 بریم بیاید دره جلوی ماشین:اهورا

  فرمون پشت نشستم خودم و نشوندم رو اریا

 ؟ طرفا این میشناسی بیمارستان:من

 میدونه ارتام ولی نه من:اهورا

 زدم زنگ گرفتم رو بود توش اینجا کارت سیم که اهورا مبایل

   ارتام به

 بله؟:اتاناز

  زدم زنگ ارتام به کنم فکر:من

 شلوغه سرش ولی زدی زنگ درست:اتاناز

 برنی؟ حرف باهاش میتونی:من

 اوهوم:اتاناز

 داره؟ بیمارستان اینطرفا بپرس ازش:من

 کجایین؟ شما: اتاناز

 ...منطقه:من
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 میخوای چی برای وایسا....من اطراف بیمارستان ارتام:اتاناز

 بیمارستان؟ بری

 کرده پیدا مشکل اریا:من

 شد پیاده ماشین تو از سریع اریا

  میومد ماشینم تو که بود جوری زش..... صدای

  خندیدن بلند بلند کرد شروع اتاناز

  شدی متوجه خودت کنم فکر:من

 ..... تو باشه ماهر انقدر نمیاد قیافش به:اتاناز

 داره؟ بیمارستان کجا بگی میخوای حاال:من

 دیگه؟ شماره همین به میکنم اس ادرسشو برات:اتاناز

 اره:من

 

********** 

  دستش دادم گرفتمو رو اریا های دارو
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 بیا:من

 ️کرده؟ باد معدت گفت؟گفت چی دکتر:اهورا

  اهورااااا:اریا

 داری درد دل میگفتی دکتر به تو نمیکشی؟ خجالت اخه:اهورا

 میکردی؟ ثابت باید ،حتما میکرد قبول

 شده؟ چی مگه:من

  کرد باز گلو دکتر جلوی اریا:اهورا

 خندیدن بلند بلند کردم شروع

  خونه بریم بیاید:من

******.... 

 ! چیه؟ نظرتون:اهورا

  چرته:من

  نیست بدم: آریا

 اوکیه پس: اهورا
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 رو دخترا میخوابیم جنگل تو که شب بود ریخته برنامه اهورا

 بیان ترس از اونا بیرون بیایم ما ترسیدن وقتی اونا و بترسونیم

  ما پیش

**** 

 : آتاناز

 !داری؟ شک:من

  نیست بعید اینا از: دیانا

 گفتم اونام چیه کمپشون برنامه پرسیدم ازشون رفتم بابا:من

  جنگل میفرستن نیاز مورد وسایل با روز یه

 اینکه احتمال کرمن ک هم ،اونا میخوابیم اونجا شب ما پس

 زیاده بترسوننمون یا کنن اذیت بخوان

  میکنیم غافلگیرشون هم ما خب: اتاناز

  داری و خرس و گرگ صداهای اون هنوز دیانا: من

  معلومه:دیانا

**** 
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 ! آوردید؟ خونتونو کل:اهورا

 بیوفتیم راه! چه؟ تو به:من

 حس پام رو چیزی یه که میبردیم لذت جنگل فضای از داشتم

  کردم

 راه پام رو که سیاهی سوسک دیدن با کردمو نگاه پام به

 پس ایناس نقشه میدونستم ولی بزنم جیغ میخواستم میرفت

 میدادم تکون پاهامو تند تند فقط

 میخندن ریز ریز دیدم که کردم نگاه پسرا به عصبانیت با

 !اوردیش؟:دیانا

 نیارمش میشه مگه:من

 برو پس:انالی

  میرفتم راه پندار سر پشت دراوردمو کیفم تو از قوطیو

  کردم باز قوطی در و روش انداختم خودمو الکی

 وایساد پندار یقه رو رفت سریع مارمولک

 !خوبی؟:پندار
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  نبود حواسم ببخشید:من

  باش مواظب هه: پندار

 ! میزنی؟ پوزخند من به

 بود عالی: دیانا

  نفهمید اصال: آنالی

  وایساد پندار رفتیم راه که یکم

 باال کرد شروع میره راه پشتش داره چیزی یه اینکه حس با

  پریدن پایین

 دراورد لباسشو سریع بگیره مارمولکو نمیتونه دید سر اخر

 چشمامونو جلوی سریع ولی کردیم نگاش تعجب با اول

  گرفتیم

 مارمولکککککک سرم به خاک واااای: اهورا

  اریااااااااا: پندار

... 
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  مردن کنم فکر

 ! میشنوید؟ چیزی شما ها بچه:من

 نه: آنالی

 پشتش از مارمولکو ماهرانه حرکت یه طی اریا کنم فکر:دیانا

  کرد پرت

 ! بپوشی؟ لباستو میخوای هوی:من

  نچ:پندار

  ها بچه جهندم،بریم به:من

  خونه رود سمت رفتیم و افتادیم راه

 میچسبه؟ چی االن:دیانا

  کباب:من

  آتشی چایی: آنالی

  ٭نمیدونم️امممم:دیانا

  بزنیم چادر بیاید:من
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  خوبیه فکر: انالی

 !نمیخواید؟ کمک:اهورا

 ! بلدی؟ مگه عه:دیانا

 چیو: اهورا

 اوته تو که این بابا:دیانا

 خودمون پس از میتونیم خودمون ما کنید کمک نمیخواد نه:من

  بیایم بر

 ببینیم: پندار

 میبینید:من

  چادر کیف سمت رفتیم

 نگه آنالی و میکردم وصلشون هم به من میداد میله من به دیانا

 میداشت

  بود حاضر ما چادر دقیقه ده بعد

  کردیم نگاه پسرا چادر به
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 تو هامون خنده صدای که میخندیدیم چنان دیدنشون با اما

 میپیچید جنگل

  پندار به میداد هارو میله اریا

  میچید پندار

  میداشت نگه اهورا و

 رفته ها میله از یکی که طوری به بودن چیده اشتباه کامال اما

   اهورا دماغ تو بود

 چادر جز بود چیزی هر شبیه چادرشون

 !نمیخواید؟ کمک:من

 !(؟...بلد مگه عه!)؟...َبَئ مده عه:اهورا

 موند نیمه نصفه چادرمون دیدن با حرفش

  خیر نه:پندار

  خیر نه:اوردم در اداشو

 خندیدیم هم با بعد
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  بهتر:من

  اتیش سمت رفتیم

 کنن جمع چوب رفتن آنالی و دیانا

 وسطش اتیشو که میکردم درست دایره بزرگ سنگای با منم

 کنیم درست

  دایره وسط ریختن چوبارو اومدنو دخترا

 روشنش کبریت یه با و چوبا رو ریختم اتیشو مخصوص ژله

  کردم

 . کردم نگاه پسرا به

  بودن کرده درست چادرشونو بدبختی با

 کنن درست آتیش چوب و کبریت با فقط داشتن سعی االن و

 میکشه طول خیلی اما میشه درست

 در کیفم تو از هارو سیخ رفتم کردمو بیشتر اتیشو ژله یکم

  اوردم
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 کمک با اتیش رو گذاشت رو چایی انالی و آورد کبابارو دیانا

  آتیش رو گذاشتیمشون کردیمو سیخ رو کبابا دیانا

  کنم نگاه پسرا به نداشتم تصمیم دیگه

  ماچه به خوب

  بود خوشمزه واقعا که خوردیمشون اومد جوش که چایی

  خوردیم کبابارو بعدش

 چیه باحال رقص یه با نظرتون: اهورا

 :دیانا

 چیه؟ باحال رقص یه با نظرتون:اهورا

 یه تو غریب مملکت تو ما میخوان اینا االن سرم به خاک هییع

 دورتر یکم دیگه اکیپای خوبه حاال بدیم قر جلوشون جنگل

 میشدیم محسوب تنها یجورایی بهرحال ولی بودن زده چادر

 ؟ بدیم قر جلوتون ما دارید توقع االن:من
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 میدادید قر خوب ک تا سه اون جلو: گفت و زد پوزخندی اهورا

 حاال ، انداختیم کل باهم ک هم یدفعه رفته یادتون اینکه مثله

  شدید؟ متحول چیشده

 موافقم ک من:گفت و کرد نگاهم چپ چپ یه اتاناز

 فکر مدیونید)شدم مجبور دیگه ک منم ، کرد موافقت انالیم

 (خدامه از کنید

 بیارید گیر کجا از میخواید اهنگ حاال:من

 اینجا از: گفت و اورد در اش کوله از اسپیکر یه اهورا

 مجهزززز باابااا:من

  دیگه اینیم ما:گفت و گرفت ژستی یه

  کرد پلی قررررداار اهنگ یه و اسپیکر به زد فلششو بعد

  شد فراوون کمرم تو قر واای واای

 رقصیدن به کردیم شروع

 ، پندار جلوی اتاناز و اریا جلوی انالی وایسادمو اهورا جلوی من

 کردیم کلکل ک اونروز مثله
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 عشوه یکمم میدادم تکون دستامو و کمرم که همینجور

 (نمیشه عشوه بدون ک ایرانی رقص اخه)میومدم

 خیلی اهورا ولی نمیومد خوشم مردا ایرانی رقص از معموال

  میرقصید خوب

 بهش شد باعث که  زدم چرخ یه منم و باال گرفت دستامو

  بشم نزدیکتر

 نسبت بگی میشه:پرسید ازم اهورا میرقصیدیم که همینجور

 چیه؟ ارشام با دقیقت

 بدم؟ جواب باید:گفتم و دادم گردنم به قری یه

  اره:اهورا

 که بود باری اولین تعجب کمال با ، کردم نگاه چشماش تو

 میدیدم جدی کامال چشماشو

 بیخیال:گفت و کرد اخم که بودم چشماش کردن نظاره حال در

  داره ربطی چه من به ،اصال

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

489 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 دوست یه:دادم جواب اختیار بی و شدم ناراحت چرا نمیدونم

  کرد کمکم خیلی بودم افسرده که ماهی چند اون تو ، معمولیه

 افسرده؟ چی برای:گفت و کرد ریز چشاشو

 بهش بگی چی میخوای حاال ، زدی گند دیانا اخ

 انداختم سرمو بدم چی جوابشو نمیدونستم ، شدم سردرگم

 بگی نمیخواد سختته... اگه:گفت که پایین

 که میشد مانع چیزی یه ولی بگم میتونستم میخواستم اگه

 ... کنم تعریف براش

  اومد خارجی اهنگ یه و شد عوض اهنگ

 یکم اهنگه:گفت و برگشت شیطونش و شوخ حالت به باز اهورا

  ها الیته

 چی؟ که خب:گفتم و انداختم باال ای شونه بیخیالی با

 کنی کمتر فاصلتو باید:گفت و کرد اشاره بینمون فاصله به

 کوچولو جوووجووو

 کوچولو؟ جوجو میگی بهم انقدر چرا بپرسم میشه:من
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 نه:گفت و کرد نگاهم محبت و شیطنت با

 عجیب اهورا روزا این چقدر ، کردم تعجب نگاهش محبت از

  شده

  نزدم حرفی دیگه

 زدم حدس بود باحال خیلی میشد پخش داشت که اهنگی

 موزیکش این ولی میخونه اروم ریحانا چون باشه ریمیکس

 بود تند

 تندم حرکات سری یه میرقصیدیم الیت اینکه با هم ما

 نوع یه بود شده باحال خیلی ، میرفتیم اهنگش با همزمان

 خخخخخ بودیم کرده اختراع خودمون واس رقص

 لحظه همون و کرد خاموش اسپیکرو اهورا شد تموم که اهنگ

 اومد زدن دست صدای

 نسبتا ی فاصله با دیگه اکیپای که دیدیم برگشتیم تعجب با

 اهنگو صدای احتماال میزنن دست برامون وایسادنو زیادی

  دیدن رقصمونو اومدن و شنیدن
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 نمیتونستیم دیگه بودیم شده کیف خر اونا تشویق از که ما

 ببندیم نیشامونو

.... 

 :اتاناز

 !حاضرید؟ خب:من

  اوهوم: دیانا

 بریم: آنالی

  بخوابیم میریم گفتیم شام از بعد ما و شده شب االن

 م)خوابیم االنم و

  اومد خرخر صدای بیرون بذاریم چادر از پامونو خواستیم تا

  گرفتم رو دیانا دهن جلوی سریع من

 خودشو دهن انالی گرفتو منو دهن دیانا

  میترسیم ما کردن فکر هه

  کردیم تیز گوشامونو
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 اند خفته اهسته شیردالن:اهورا

 !نترسیدن؟ یعنی:اریا

 براتون متاسفم: پندار

 نیومد صدایی هیچ دیگه دقیقه چند از بعد

  بریم که کردم اشاره دیانا و انالی به

  میداشتیم بر قدم اروم اروم

 کردم اشاره دیانا به

  کرد پخش رو صداها اروم

  چادرشون باالی رسیدیم بالخره

  میدادیم تکون چادرو انالی منو کردو زیاد رو صدا دیانا یهو

  دستم داد رو چاقو دیانا

  کردیم پاره چادرو سقف

  خوردیم شکر خدایااااااااااا:اهورا

  خرسه: اریا
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  زدن داد کردن شروع باهم بعد

 چادرمون تو برگشتیم سریع هم ما

  بیرون بیان اونا تا شدیم منتظر

 کمککککک ابرفض یا:اهورا

  بیرون اومدیم چادر از سریع ما

 !شده؟ چی:من

  خرررررس خرس: اهورا

  عه نزززن داد:من

  گشتم و اطراف رفتم بعد

 که نیست چیزی:گفتم بیرونو اومدم تاریکی تو از

 هاشون قیافه

 ️:پندار

 ️️:اهورا

 ️️️:اریا
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 که واقعا: گفتم دادمو تکون تاسف از سری من

  کرد پاره چادرمونم اون:آریا

 دخترا کنار رفتم

  خنده زیر زدیم هم با یهو

  میخندیدیم میخوردیمو قل زمین رو

 !میخندید؟ چی به:پندار

 .....تو..... به:باخنده من

 میدید...قیافتونو... باید.... واااای:من

 !بود؟ شما کار:پندار

 کارشما نه: گفتم وایسادمو صاف کردمو بسته نیمه چشمامو

  بابا بریم: گفتم رفتمو غره چشم بعد

 اومدن دنبالم خنده با دخترا

**** 

  اتاناااااااز:دیانا
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 خرسه پا یه خودش این بابا:انالی

 صورت به کوبیدم بیرونو کشیدم سرم زیر از سرعت با بالشو

 انالی

  رفتم رودخونه سمت به و بیرون رفتم چادر از

 از داشتم یکی سینه به خوردم که پاشم اومد شستمو صورتمو

 گرفتتم که میوفتادم پشت

  کردم نگاه بهش

 ...کور مگه:من

 ️غولـــــــه چقــــــــدر

  ببخشید:من

 برگشتو دوباره پشتشو گذاشت کردو بلند حرکت یه با منو مرده

 شست صورتشو

 هااااا امامزاده اکثر یا

  منو نخورد خوبه

 ها بچه سمت برگشتم
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 نخوردتت خوبه: دیانا

 !! گندس دقیقا،چقدر:من

  کنیم درست صبحانه بیاید: آنالی

 موافقم: گفت نشستو دیانا کنار و پیشمون اومد اهورا

  میخوای چی:من

 صبحونه:اهورا

 من

  خیلیه نکشن آتیش به خودشونو اونا لطفاً،:اهورا

 بیان اونام بگو برو:من

 اومدن هم پسرا

 شه حاضر تا نشستم زدمو مرغ تخم تا6

 !میکنین؟ چیکار اینجا:انالی

  اومدیم کارم خاطر به:اهورا

  میکنی کار انقدر نشی خسته واااای: دیانا
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 ️: اهورا

 !بعدی؟ برنامه: آریا

  ما خونه شام:پندار

  خوبیه فکر: اهورا

 !امشب؟:من

 فرداشب نه: پندار

  خوبه:انالی

 ! بپوشم؟ چی:گفت اروم گوشم دم اومد دیانا

  میکردم فکر این به داشتم منم:گفتم گوشش در منم

 کن فکر کن فکر اها:دیانا

  حاضره نیمرو:من

 فایده و بود داغ خیلی ولی بردارم خواستم لباسم آستین با

 نداشت

 داغه خیلی:من
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 برداشتو ماهیتابرو و جلو کشید استینشو شدو بلند پندار

 جلوم گذاشت

 !نسوختی؟:من

 چرا:پندار

 

  ریختم نیمرو همشون واسه خندیدیمو

  آورد رو نون و پنیر و کره و مربا آنالی و ریخت چایی هم دیانا

 اومدید مجهز چه:اریا

 میمونید گشنه شما نباشیم مجهز ما: انالی

  موافقم:پر دهن با اهورا

 خونه برگشتیم کردیمو جمع وسایلو رفتیم صبحونه خوردن بعد

 اومدید خوش: ارتام

  میدونم:من

 چشمامو کشیدمو دراز گرم اب وان توی حموم رفتم سریع

  بستم
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 اخیششش

  گذشت خوش بهمون بیشتر اومدن پسرا میکردم فکر داشتم

  نمیشه شب روزم نکنم کل کل پندار با روز یه اگه اصال

 !چرا؟

  بودن مواظبمون واقعا اونا

  لبم کنج اومد لبخند یه

  بابا بیخی

 بیرون اومدم کردمو حموم شدمو بلند

 ! جدی؟: دیانا

  بده خیلی که اینجوری: آنالی

 باشه اینجوری گرفتیم تصمیم ما:کاترین

 !میکنید؟ صحبت چی درباره:من

 نمیگیرن جشنی هیچ ازدواجشون برای ارتام و کاترین: آنالی

 نیست عجیب اینکه: گفتم کردمو پرت صندلی رو خودمو
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 !! بده خیلی اینجوری: دیانا

 !نمیگیرین؟ چی واسه حاال:من

 کاترین خانواده ایرانن من ی خانواده اینکه برای:ارتام

  سوئیس

 حرفیه اینم خوب:من

 .نگیرید عروسی نمیشه دلیل اینا: آنالی

 میااااد خوابم خیلی من بیخیال،:من

  خوب بخواب برو: ارتام

  بودم دستشویی االن داشتم حال اگه من هه،:من

 تو کرد پرتم اتاق تو برد و کولش رو انداخت منو و اومد ارتام

 :گفت تختو رو

 !نه؟ مگه بودیم روراست باهم همیشه تو منو

 معلومه:من

 ! درسته؟:من با تو میکردمو راحتی احساس تو با من: ارتام
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 خب اره:من

  نگو کس هیچ به میگم چیزی یه:ارتام

  خوب:من

  بگم بهش خودم بذار:کاترین

  کردم نگاه کاترین به

  بگید نمیکنه فرقی خب:من

  بگه خودش بهتره: ارتام

 بست سرش پشت درم بیرونو رفت اتاق از ارتام

 : گفت نشستو تخت رو اومد کاترین

 فقط هستن جدا کشور دوتا تو مادرمون پدرو اینکه

  دارم ای دیگه مشکل یه من... بهونست،من

  باش راحت باهام:من

 میگم بهت اینو دارم که راحتم باهات: کاترین
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 داشتیمو خوبی خیلی بودم،زندگی کرده ازدواج قبال...من

  بودیم خوشبخت

  اومد دنیا به دخترم که شد بهتر وقتی زندگیمون

  ببر بیا شوهرتو جسد گفتن زدن زنگ بهم روز یه

 شده کشته تصادف خاطر به شوهرم دیدم و رفتم 

  بودم زنده دخترم امید به فقط بودمو افسرده سال یه مدت به

  داره سرطان فهمیدم شد ساله 4 دخترم وقتی

 :گفت ریختو پایین چشماش از اشکاش

 خون سرطان

  زدم مهربون لبخند یه و کردم نگاهش و گرفتم دستشو

 متخصص بهترین دکتر بهترین دنبال افتادم در به در: کاترین

 یه... گرفته بدنشو کل سرطان و بچس چون گفتن دکترا ولی

 داد ادامه و کرد مکثی

  نداشتم زندگی به امیدی دیگه مرد دخترم وقتی

 ....ولی پایین کردم پرت خونمون باالی از خودمو
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  ارتام رو افتادم

 بیمارستان ببری باید منو که گفت بیداد دادو کلی بعد ارتام

  نه یا شده چیزیم ببینی

  دیده ضرب دستش فهمیدم که دکتر رفتیم

 یا بگیری پرستار برام یا باید گفت که خونه برگردم خواستم

  شم خوب تا بکنی پرستاریمو

  نیست بد بدبختیام این کردن فراموش برای فعال گفتم

 بود پر دلم که منم شده چی پرسید ازم ناراحتم دید وقتی

  شم اروم یکم شاید کردم تعریف براش

  داره بدبختی یه گفت اونم

  چیه بدبختیت پرسیدم ازش

 .اتاناز: گفت

 !من؟:من

 ..اوهوم،تو:کاترین

 من چی برای:من
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 خیلی میگفت میکرد تعریف تو از همش:گفت خندیدو کاترین

 هروز و بودی بچه تو بوده ایران که قبال شیطونی،میگفت

 بودی پیشش

 بوده، تیز خیلی زبونت موقع اون میگفت: گفت خندیدو دوباره

 میدادی جواب باید ولی بزنی حرف درست نمیتونستی

 خاروندم کلمو خندیدمو

 بیاد شد مجبور ولی بکنه دل ازت نمیتونست میگفت: کاترین

  اینجا

  میزنه زنگ بهم هروز حاال تا روز اون از اره:من

  کن استراحت نمیشم مزاحمت: کاترین

  مرسی:من

 !مزاحمم؟ یعنی:کاترین

  بخوابم میخوام برو نه:من

  بخیر شب:گفت خندیدو کاترین

**** 
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  کنم سشوار موهاتو بیا تروخدا:کاترین

 ...بیخی بابا: من

 بیااااا: کاترین

 سشوار موهامو بود داده گیر کاترینم گرفتم دوش یه بودم رفته

 کنه

  شد تموم موهام کار ساعت یک از بعد نشستمو

  کردما غلطی عجب: کاترین

  حقته:گفتم خندیدمو

 روش مختلف های رنگ که حریر تاپ یه با مشکی لی شلوار یه

 پوشیدم داشت

  شدم اوشمل چه وای

  نمیاااام من اقا:دیانا

 چرا: آنالی

 پوشیده منو لباس این: دیانا
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 میکرد فرق یکم رنگاش فقط پوشیده منو لباس دقیقا اونم

  کنی عوض لباستو میتونی:من

 اییششش،باااشه:دیانا

  میکرد بچگونه قیافمو که گذاشتم گلسر یه

  درک به

  کرد عوض اسپرت لباس یه با لباسشو دیانا

 بود پوشیده شلوار با ساده پیراهن یه هم انالی

 با برداشتمو سوییچو پوشیدمو پنگی رنگی کتونی کفش یه

 کردم خدافظی کاترین و ارتام

***** 

 اومدید خوش خیلی:اهورا

  میدونیم:دیانا

 شدید دانا ، عههه: اهورا

  تمیزه استخرتون چه:انالی
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 نباشه میخوای سابیدن همه اون بعد:اریا

  قشنگیه سوییت چه:دیانا

 باشه قشنگ سویتمم گفتن... قشنگم من دیدن که نه:اهورا

 دروغگو: گفت بشنون بقیه که جوری من گوش در اومد دیانا

  خره

 خری االن هم تو:من

  خنده زیر زدیم باهم بعد

 !کو؟ یکیتون اون:من

  میاد االن: اهورا

  اشپزخونه سمت رفت بعد

 اومد میکرد خشک موهاشو حوله با داشت که هنونجور پندار

 طرفمون

  طرفمون اومد شربت با اهورا کردیمو سالم بهش

: گفت دیانا رسید دیانا به تا کرد تعارف شربت هممون به

  گلم عروس ممنون ماشاءاهلل هزار ماشاءاهلل
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 خندیدیم دیانا حرف به هممون اختیار بی

  نمیدم شام تو به: اهورا

  کرده قهر مثال که اونور کرد سرشو ناز با بعدم

 خندیدن کرد شروع خودش حرکتش این با که

 بیرون بریم من نظر به:گفت اریا خندیدیمو پشبندش ماهم

  بخوریم شام

 خوبه:پندار

  نشستیم استخر جلوی دقیقا بیرون رفتیم باهم

 شوخی برای میده جون اخ:گفت گوشم در دیانا

 گفتی اخ:من

 !میکنین؟ پچ پچ باهم هی چیه: پندار

 میگفتم بلند که بفهمی تو میخواستم اگه:من

  چشام تو زد زل فقط پندار
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 خود دل در االن و است شده ایم قهوه چشمان محو حتما آه

  آه نشسته دلم به دختر این چقدر میگوید

 میده بهم دار مادر خوار فحش داره بود معلوم قیافش زاراز ولی

  نشده حاضر شام: اهورا

 کنیم چیکار خب:انالی

  غیبت: گفت کردو نگامون با نیش با اهورا

 پچ پچ هم گوش در کردیم شروع آنالی و دیانا منو گفت اینو تا

 ( الکی البته)کردن

 ️ اهورا قیافه

 کردماااا شوخی البته:اهورا

  کنیم بازی خب:من

  پانتومیم:اریا

  خوبه:پندار

 کنیم کشی یار:دیانا
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  موافقم:من

  کشی قرعه برای میارم قلم کاغذو میرم پس:اهورا

  بهتره اینجوری:من

  صندلی رو دادم لم بعدم

  بست بودو کشویی که ورودی در شدو بلند دیانا

 نداره وجود دری میکردی فکر که بود تمیز شیشه انقدر

 لب به شیطانی لبخند که انالی منو کنار شیطانی لبخند با بعد

  نشست داشتیم

 میکردن نگاه ما به گیج هم اریا و پندار

 بلند سرشو میکرد نگاه دستش تو قلم کاغذو به داشت اهورا

 شبیه شد قیافش و شیشه به خورد بزنه حرفی خواست تا کردو

 شده له موز

 از اشک که خندیدیم انقدر خندیدن بلند بلند کردیم شروع ما

  میومد چشمامون
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 نوشتن به کرد شروع نشستو ما کنار اومد فحش کلی با اهورا

  کاغذ رو اسمامون

 ببخشید:گفت و دیانا به کرد رو بنویسه رو دیانا اسم خواست تا

 !چیه؟ اسمتون خانم

 نمیشناسی پریونو شاه دختر تو یعنی وا:دیانا

  شدن منفجر هم بقیه من خنده با خنده از ترکیدم من یهو

 بسسسسه:دیانا

  شدیم ساکت هممون

 تو انداخت کردو مچاله رو ها برگه نوشتو رم دیانا اسم اهورا

  داد تکونشون لیوانو

 دراورد کاغذ دونه یه وسطو گذاشت لیوانو

 اتاناز:خوند کاغذو روی

  بودیم بعدی برگه منتظر

  اوه:اهورا

 !کیه؟:ما
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 اوه:اهورا

 !کیه؟ کوفت:ما

 خوشگلتون:اهورا

  اهورا جز میکردیم نگاه هرکسی به ما️

  من اسکال️: اهورا

 خوشگلتون: گفت کردو افلیجا شبیه قیافشو دیانا

 خنده از شدیم منفجر دوباره ما 

 آورد در بعدیو برگه رفتو دیانا به توپ غره چشم یه اهورا

 ... با اریا گندتون:اهورا

 :گفت برداشتو دیگه برگه یه

  چهرتون افلیج اوه اوه

 ! چهره؟ افلیج:ما

 همراش به و باال انداخت ابروهاشو و دیانا سمت کرد رو اهورا

  زد شیطانی لبخند یه
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  میکنی جبران بشین:گفتم که بزنتش خواست شدو بلند دیانا

 بزنمش بذار نه:دیانا

 بشییین:من

 با منو هی:گفت کردو نگاه اهورا به عصبانیت با نشستو دیانا

 میگیره اشتباه خودش

 ضایس اقا:گفت درآوردو دیگه اسم یه لیوان تو از دوباره اهورا

 انالی دیگه،پندارو

 ! کنیم؟ شروع چجوری خب:پندار

  کنه شروع کی ببینیم میکنیم قیچی کاغذ سنگ: اهورا

 باید اریا و دیانا و اول شدیم ما قیچی کاغذ سنگ از بعد

  کنیم چیکار میگفتن

 شد اینجوری ️ اهورا قیافه که گفتن اهورا درگوش چیزی یه

  وایساد روم روبه اهورا نشستمو صندلی رو

 ! حرفه؟ یه:گفتم که داد نشون رو 1 انگشتش با

 کرد شروع و کرد تایید حرفمو
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 نفهمیدم که گرفت ژست یه کردو اشاره خودش به

 !هنننن؟:من

 درخت یه به چشمش که کرد نگاه اطرافشو و کشید پوفی یه

 دراورد ادا و شد اویزونش و سمتش رفت و افتاد حیاط تو

 !میمون؟:من

  ترکید جمع کل یهو

  افرییییییییین:دیانا

 نشست رفت انداختو خودش به نگاه یه اهورا

 شد دیانا و اریا گروه نوبت

 نشست دیانا وایسادو آریا

 !چیه؟ کلمه:من

 عملیا دختر این ادای: اهورا

 این تو100 تا1: گفت اریا گفتمو اریا گوش دم رفتم من

  شانس
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  درآورد رو2 ادای انگشتاش با و کرد شروع

  حرفیه دو:دیانا

  کرد غنچه لبشو و کرد تایید حرفشو اریا

  زد پلک تند تند کردو چپ چشاشو

  بود شده محو افق تو که دیانا

 دخترای:گفت شده چندشش مثال که بود کرده جمع قیافشو

  عملی

 ایوللل ، ایییینه:اریا

  غذا از بود پر میز

 شکالتی کیک حتی ساالد انواع سوپ ژله

 داره راه دوتا: گفتم آنالی و دیانا به آروم من

 زنی دختری کنه درست براشون اوردن یکی اینکه یکی

 چیزی خدمتکاری

  بعیده اینا از وگرنه خریدن بیرون از اینکه یا
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 خونرو کنن درست غذا اومدن اونروز نمیاد یادت بابا اره:انالی

 ترکوندن

 ندارن ها عرضه این از بابا اره:دیانا

  اصلی غذای اینم خوب: اهورا

  کردن کدبانویی تو واردی چقدر تو اهورا وای:من

 و ذوقش تو خورد بعد ولی کنم تعریف میخوام کرد فکر اول

 شد بسته نیشش

 !خریدین؟ کجا از یا کرده درست واستون کی:دیانا

 درست رو غذایی همیچین نمیتونید میکنید حسودی چیه:پندار

 !کنید؟

  خنده زیر زدیم بلند سه ما حرفش این با

  کنیم شروع بیخیال باشه:من

 کردن جمع برای کردیم کمک هم به همگی غذا خوردن بعد

  ظرفها

 میشستیم ظرف دیانا منو
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  میکردن خشک اریا و انالی

  تو میذاشتن هارو باقیمانده اهورا و پندار

 یخچال

  حیاط تو رفتیم هم با دوباره

  بود پاش شلوارک فقط و دراورد پیراهنشو پندار

 عمیقه کن، حبس نفستو: گفت تند تند و گرفت دستمو یهو 

  استخر تو پریدیم یهو

  میکردم سکته داشتم

  استخر کف به خورد پام ولی نشم غرق که کنم شنا اومدم

  نیست عمیق اینکه: من

  میدونم:پندار

 !بود؟ کاری چه این بترسونی منو میخواستی:من

 صورتش تو پاشیدن آب کردم شروع بعد

  خواستی خودت: پندار
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   رفت؟ کجا عه.اب زیر رفت بعد

  میکشمت بترسونیم بخوای اگه رفتی کجا پندار:من

  هوام رو دیدم یهو

  پندااااار زمین بذارم پندار: من

 بیایددد هستین چی منتظر ها بچه: پندار

 پرید خودش بعد و استخر تو داد حل رو دیانا باز نیش با اهورا

  اب تو

  میام االن نمیده حال اهنگ بدون: گفت اریا

 گذاشت دار دوبس دوبس آهنگ یه ضبط سمت رفت بعد

 نگامون داره سینه به دست انالی دید که اب تو بپره خواست

 میکنه

 بمونم خشک میدم ترجیح: آنالی

  اب تو پریدن هم با کردو بلندش سمتشو دوید اریا

 ️:لحظه اون در ما قیافه
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 ترسیدم کثافت: آنالی

  نداره عب: اریا

  میرفت ریز سینه یه هرکسی با اهورا

  خنده از بودیم مرده که بود دار خنده انقدر قیافش و

 شد خالی پام زیر یهو که میخندیدم داشتم همینجوری

  اب زیر رفتم بزنم داد بخوام اینکه از قبل

  اب رو اومدم دوباره

  یهو رفتی کجا:دیانا

  طرفم اومد میزد حرف که همینجوری

 عمیقه میای داری که اونجایی نگفتم بهش منم

 ....کر سکته: دیانا

 اب زیر رفت یهو

 گفتم دادمو تکیه استخر دیوار به رفتم اب زیر رفت هم اهورا

  عاشقانه چه اوه:
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  خندیدن هم ها بچه

  اب رو اومد دیانا

 : گفت کردو فلجا شبی دستاشو

 میگیری منو میای تو که نیستم چالغ

 چالغی میکردم فکر حاال تا جالب چه: اهورا

  اب زید کرد کلشو گرفتو رو اهورا موهای دیانا

 خندیدیم بلند بلند هم ما

 ازاستخر بیرون بریم بسه:من

 بیرون رفتیم کردنو موافقت همه

  پیچیدم خودم دور برداشتمو حوله یه

  گذشت خوش خیلی:من

  اوهوم:دیانا

 نمیشد خوش ولی بشه خوش لباسامون تا کردیم صبر یکم

 دادم تکونش و پندار پیش رفتم
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 شده چی:گفت سمتو برگشت

  توعه تقصیر: من

 ! چی؟:پندار

 نمیشه خشک لباسامون:من

  بپوش منو لباس شه خشک تا خوب: پندار

 بود نرسیده خودم فکر به چرا اوه:من

  سایزیم هم ما که نه: گفتم شدمو کمر به دست

  وضعه این از بهتر:پندار

 اورد برام یه رفتو

 بلندترینشونه این بیا:پندار

 چی آنالی و دیانا:من

  نکردم خیس من که اونارو:پندار

 سنگین پلکام کم کم ولی بشه خشک لباسا تا نشستم منتظر

 ...برد خوابم شدو
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***** 

 کردم باز چشمامو اتاناز صدای با

 ! میخوری؟ صبحونه:اتاناز

 دادم تکون سرمو

 منم برای کنی درست خودت برای خواستی هروقت پس: اتاناز

  کن درست

 بستم چشمامو دوباره رفتمو غره چشم بهش

 نشست شکمم رو یکی کردم حس یهو

  کردم باز چشممو یه

  میکرد نگام و بود نشسته شکمم رو اتاناز

 شد بلند شکمم رو از اتاناز خوابیدم دوباره

 شکمم رو نشست دوباره دقیقه چند از بعد

  دیگه بشین جا یه میخوری ول انقدر چرا چیه:من

  نبودی سنگین انقدر اول اتاناز اخ
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  کردم باز چشممو

  روم نشسته باز نیش با اهورا دیدم

 ببینم بلندشو:من

 عشقمممممم: اهورا

 !بامنی؟:من

 !میخوری؟ صبحونه: اهورا

 !هاااااا؟:من

  نشینم من بشینه اون میذاری مار زهر:اهورا

 میکنی مقایسه اون با خودتو وزن:من

  صبحونه بیاین اریا، اهورا پندار: اتاناز

 چالقی تو گفتم: گفت کردو کج دستاشو منو سمت کرد رو

  کردم درست صبحونه خودم

 صورتمو دستو رفتم پایینو کردم پرت شکمم رو از رو اهورا

 شستم
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  ها بچه پیش رفتم

 زدن خونرو زنگ که میخوردیم صبحونه سکوت تو داشتیم

 !بودید؟ کسی منتظر:اریا

 نه: اهورا

  نه:من

 در سمت رفتم شدمو بلند

  کردم باز درو

 بابا:من

 بابا:من

 !نه؟ شدی غافلگیر: بابا

 خیلی..خی... ااره...ااا!...ها؟:من

 کنیم غافلگیر هم رو دوتا اون بریم بهتره:بابا

 اما.. ام:من

 داخل رفت بابا
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  داخل رفت کردو باز ورودیو در

  پسرا سالاااام: بابا

  عمو سالم:اریا

 شوما چطوری عمو بببببه: اهورا

 خوبم:بابا

 ! میکنین؟ چیکار اینجا:اریا

 هم دیگه کار یه البته برم بزنمو بهتون سری یه اومدم:بابا

  دارم پرواز بازم امروز داشتم،

  بودم دخترا دنبال من میزد حرف بابا

 سمت رفت بیرونو اومد اپن پشت از یواشکی که دیدم و اتاناز

 در

 بشینید زوود؟بیاید انقدر چرا:اریا

  بیرون رفتن سریع اونا کردمو باز براشون درو

 هوووف
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  گذشت خیر به

  نمیگفت چیزی میدید بابا اگه البته

 میخورد منو ی کله مامان میکرد تعریف مامان برای میرفت ولی

**** 

 .شدم خسته وای: آتاناز

 !از؟:ارتام

 اینجا:من

  زد دلتو زود چه:دیانا

  مامان واسه شد تنگ دلم:من

  اتاراده عروسیه برگردیم، باید: ارتام

 ! میگی؟ راست وای:من

  اره: ارتام

  برگردیم باید پس:من

  اتاناز...اوهوم:ارتام
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 !هوم؟:من

 !بیارم؟ کاترینو نظرت به:ارتام

 بیاریش باید:من

**** 

 جمع وسایلمونو خریدمو سوغاتی همه برای رفتیم اونروز بعد

  ایران برگشتیم کردیم

 کرد گریه سیر دل یه دید منو تا مامان

 بشه تنگ برام دلش انقدر نمیکردم فکر

 دیگه کاترین و شدن خوشحال خیلی دیدن کاترینو وقتی همه

 شد راحت نیاد خوششون ازش خانوادم اینکه بابت از خیالش

 .نداشت قرار ارومو نمیگرفت من از سوغاتیشو تا اتاراد

  شنبس سه االن و هفته همین شنبه پنج شد اتاراد عروسی

  بخوابم دوروزو این کل میخواد دلم

 شدم بیهوش اتاقمو تو رفتم پس
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 ! خوبه؟ حالت اتاناز،آتاناز:مامان

  چطور: گفتم و کرد باز چشممو یه

  خوابیدی کامل روزو یه دختر:مامان

 : گفتم و باال کشیدم گردنم زیر تا رو پتو

 سرده خیلی مامان

  شده زیادت خواب باعث  که سرماس کنم فکر:مامان

  بخوابم باز میخوام:من

 پاشو میشی مریض:مامان

  تروخدا مامان:من

 نمیگیری لباس اتاراد عروسی باشه،برای:مامان

  گرفتم:من

  بده نشون بهم حتما شدی بیدار پس:مامان

 باشه: من

 برد خوابم سریع خیلی رفت که مامان
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**** 

  شدی مریض کنم فکر:ارتام

 اره: گفتم دماغیم تو صدای با پیچیدمو خودم دور بیشتر رو پتو

 احتماال

  کردن سرفه کردم شروع بعد

  ندادی نشون لباستو اتا:مامان

  میارم االن: من

 اوردم هم طالیی لباس یه سبزمو هم آوردم صورتیمو لباس هم

  داشتم دوسش خیلی که

 ! خوبه؟ کدوم:من

 سختیه انتخاب قشنگه تاش هرسه:مامان

 میپوشم طالییمو لباس:من

 خوردن سرما خوبیه ی بهونه:گفت نشستو کنارم پرید دیانا

   چی؟ برای:من
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  روبوسی:دیانا

  میگی راست ایول اخ: من

 کاترین کردم رزرو خودمون برای عااالی آرایشگاه یه: آنالی

 !کردی؟ منم برای:

  معلومه:انالی

 اوکیه چی همه پس:من

**** 

  عزیزم شد تموم:ارایشگر

 ممنون:من

  بپوشم لباسمو کردن کمکم

 کرده جمع سرم باالی قسمتیشو بودنو کرده فر یکم موهامو

 بودن

  پررنگ کرم رژ و طالیی سایه با مشکی چشم خط ارایشمم

 شدی خوشگل واقعا میگم جدی دارم: دیانا
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  شدی خوشگل توهم مرسی،:من

  مالیم ارایش با مالیم صورتی لباس

 بود شده خوشگل خیلی

  دختر کردی چه اتاناز، واااای: انالی

 شدی اوشمل چه تو ممنون:من

 ارایششم صورتی کفش و سفید دامن یه با صورتی پیراهن یه

  بود کرده عالیش

 کجاست کاترین

  رفتن دنبالش اومد ارتام:دیانا

 !رفتن؟:من

  چطور اره: آنالی

 !پس؟ دنبالمون میاد کی:من

 !!!!ها؟:دیانا

 بزنیم زنگ بیرون بریم
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  بود بزرگ آرایشگاهش خوبه

 نداد جواب ولی مامان به زدم زنگ

 وگرنه دنبالمون فرستادن رو یکی مطمئنم من: آنالی

 برن نمیذارنمون که همینجوری

  ببینیم بریم پس: من

 پایین رفت همه از اول انالی

 اونجا پایین میرفتی مارپیچی های پله از که بود جوری اینجا

  بود انتظار سالن

 پایین رفت انالی از بعد دیانا

  من نفرم آخرین

 ...پایین اومدم وقتی اما

  دراورد چشماش از عینکشو پندار

 طالیی کروات سفیدو پیراهن با مشکی شلوار کت یه

  پیششون رفتیم گرفت، خندم
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  شدی زیبا خیلی:پندار

 دامادم خواهر باالخره:من

  بیرون بیای نمیخوای که اینجوری: پندار

  گفتم دادمو نشونش طالییمو شنل

 نکنم فکر

 خوشگلللل چقدر واااای: اهورا

 دربیاد چشمات تا:گفت بالبخند دیانا

  اما شیم ماشین سوار رفتیم

  من برای ماشینشو در پندار

  انالی برای رو رنگ سفید 3 مزدا یه در آریا و 

 کرد باز دیانا برای رو مشکی پورشه یه در  اهورا و

 باکالس چه اوووو:من

 .شو سوار:پندار

  رفتیم تاالر باغ سمت به همدیگه سر پشت
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 میکنین چیکار اینجا:من

 دنبالتون اومدیم: پندار

 !ها؟:من

 سپرد من دست امشب رو تو بازم اتاراد: پندار

  نمیکشن کار من از سپرده تو دست اگه پس خوبه اووووم:من

 نخوری جم من کنار از بهتره پس:گفت خندیدو پندار

 باوش:من

  تاالر رسیدیم

 جداس مردونه زنونه شرمنده: گفتن شدن پیاده قبل

  شد خالی بادش پندار

 خندیدم

 رو کسی با خوردگی سرما بهونه به من و داخل رفتیم دخترا منو

 ️نکردم بوسی
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 رفتم میره پیش خوب چیز همه اینکه از شدن مطمئن از بعد

  بشینم

 پیست سمت بردن منو اومدن لشکر یه یهو بشینم خواستم تا

  برقصم تا

 شروع هماهنگ ما و وسط اومدن بودن بلد رقص که اونایی

 شروع و زنونه قسمت تو اومدن هم پسرا یهو رقصیدن کردیم

 رقصیدن ما با کردن

 بود شده قشنگ رقصمون خیلی

  میرقصیدن دوماد با هماهنگ پسرا و عروس با هماهنگ دخترا

  میشدن یار دوتایی یهویی بعد

  بود دار قر اهنگشم رقصیدن هم با کردیم شروع پندار منو

  مواظبتم من باشی که هرکجا تو: پندار

 چشمک یه رفتنش از قبل پندار شدو تموم اهنگ موقع همون

 زد بهم

  این دست از خدا ای
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  زنداداشم و اتاراد پیش رفتم

  سالااام:من

 شدی خوشگل چه سالم: اتاراد

 ! چطوره؟ زنداداشم مرسی،:من

 !چطوره؟ شوهرم مرسی،خواهر: الینا

 ندارید؟ نیاز عااالی،چیزی:من

  تشنمه انقدر اخ: الینا

  بیارن پذیرایی وسایل و شربت براتون میگم االن:من

 داماد و عروس برای: گفتم خدمتکارا از یکی سمت رفتم

  لطفا ببرید پذیرایی وسایل

  خانم چشم: خدمتکار

 ها بچه پیش رفتم

 نیستم راضی منکه!میکنید؟ غیبت من پشت: من

  میکنی ازدواج هم تو امشب میگفتیم داشتیم اره:انالی
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  بابا برو:من

  جان اتاناز:مامان

 کندس پوستم یا میزنه حرف دوستاش با داره یا  حتما اوووو

  خخخخ

  جانم: من

  هستن رستگار خانم ایشون: مامان

 : گفت و رستگار خانم سمت کرد رو بعد

 اتاناز دخترم اینم

 خوشبختم اشناییتون از: من

 تعریفتونو خیلی شمایید، اتاناز پس همینطور منم: رستگار خانم

  شنیدم

  بله:گفتم و زدم لبخند

 ️ رستگار وایسا وایسا

 !نیست؟ پندار فامیلی رستگار ابواااااااالفضل یا
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  کردم نگاه پندار مامان به سریع

 راستی ببینمت، بودم مشتاق واقعا: گفت خندیدو بلند بلند ننش

 میگم تبریک بهت

 بشینید بفرمایید ممنون...مم: گفتم زدمو لبخند زور به

 دخترا پیش رفتم بعد

  بود کی:دیانا

 پندار مامان: من

 درووووووووغ:دیانا

  شنیده تعریفمو خیلی میگفت:من

 ساختس کارت اخ اخ آنالی

  گفته چی ننش به پندار نمیدونم: من

  نگفتی بدی چیز مطمئنم:کاترین

  نمیدونم:من

  شد دوماد عروس رقص نوبت
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 میرقصیدن قشنگ خیلی

  شد پخش ازشون عاشقانه کلیپ یه رقصشون بعد

  میزدم یخ داشتم بود سرد خیلی هوا

  بود پندار ماشین تو ولی داشتم همراهم پالتو یه

 پنداره ماشین تو من پالتوی بگو بزن زنگ اریا به انا: من

  بیارم برم بده سوییچو

  باوش:انالی

 زنونه قسمت در دم اومد پندار دقیقه چند از بعد

  گرفتم رو پالتو ازش

  کار یه واسه نکشی خودتو انقدر کن سیو منو شماره بیا: پندار

 خوبیه فکر:من

  بذارم چی اسمشو نمیدوستم اما کردم وارد شمارشو

 !بذارم؟ چی اسمتو من

 داری دوست هرچی: پندار
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 حاج:گفت پندار به رو پیرمردی یه یهو که پندار بذارم خواستم

  آقا

 همانا خنده از من ترکیدن همانا پندار به آقا حاج گفتن

  جان پدر جانم:پندار

  کجاست دستشویی حاجی:پیرمرد

  فعال آقا حاج نمیشم مزاحمتون:من

 کردم سیو اقا حاج پندارو اسم و داخل رفتم بعدم

  بخورم غذا حسابی درست نتونستم شد شام موقع وقتی

  بود اعصابم رو خیلی درد گلو

 ! میریم؟ هم عروس خونه:انالی

 خونه میرم من برید شما:من

  بیای نمیخوای بعد تویی دوماد وا،خواهر: دیانا

 من جای به شما ندارم، حوصله اصال میکنه درد گلوم خیلی:من

  برید
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 خونه میری چجوری پس:دیانا

  بدم اس پندار به ،بذار نمیدونم:من

 !خونه؟ میری کی:من

 چطور: دقیقه چند بعد

 میام منم میری اگه گفتم خونه برم میخواستم:من

 میرم اره: پندار

 بیام بگو بهم رفتن موقع پس:من

  باشه:پندار

  بره میخواد گفت پندار بریدن کیک از بعد

 پندار ماشین سمت رفتم کردمو خدافظی همه با

 و بود پایین سرش بودو شلوارش جیب تو دستاش: پندار

 سمتم میومد داشت

 ! بمونی؟ میخوای: من

  میکنه درد سرم نه:پندار
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  میمیرم دارم درد گلو از خوردم سرما منم:من

  دکتر بریم پس:پندار

 ! لباس؟ این با:من

  لباستو کن عوض خونه بریم خب:پندار

 دانشجوی البته دیگه، دکترن هم انالی یا دیانا  بیخیال،: من

  پزشکی

  بریم بیا نکن تنبلی:پندار

  خوابه من برای چیز ترین مهم االن:من

 ببرمت بگو یا دکتر برو حتما شد بدتر حالت اگه ولی باشه:پندار

  باشه:من

  گرم ماشین داخل هوای و بود سرد بیرون

 بگیره خوابم شدیدا میشد باعث همین

**** 

: 
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  عطســــــــــه:من

 خوردی سرما بد چه: فرخی خانم

  بده خیلی اره  اخ،:من

 !نمیری؟ دکتر چرا:فرخی خانم

  ندارم حال:من

 نیار در بازی تنبل: فرخی خانم

 میرم باشه:من

  باش خودت مواظب: فرخی خانم

 خدافظ باش:من

  درمانگاه سمت رفتم مستقیم

 خونه برگشتم گرفتم هامو دارو اینکه از بعد

 نبودن خونه آنالی و دیانا

  برد خوابم شدمو ولو مبل رو همونجا منم

... 
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 :دیانا

 نوشتما اسم باشگاه اتا:من

 کردی خوب:اتاناز

 پشتیه؟ کوچه باشگاه همین:انالی

 اوهوم:من

  میام منم:انالی

 نام ثبت توهم رفتیم که امروز شو حاضر شو بلند خب:من

 میکنیم

 حاال؟ میریم کی:انالی

 باشیم اونجا باید 4 شو حاضر 3ساعت:من

 اوکی:انالی

 کردم درست مرغی چه به به زدم، سر ناهار به رفتم

 نکردی هیچکاری ، بنداز سفره بیا اتا ، هووی:من
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 بودم دوماد خواهر پریشب من بفهمی نداری شعور یکم:اتاناز

 خوردم سرماهم ضمن در ، شدم خسته االن

 داری روزه 2 و شدی خسته انقدر نبودی عروس خوبه:من

 هجوم که باال انداختم شیطنت با ابروهامو بعد میکنی استراحت

 سمتم اورد

  گشنمونه بنداز سفررو برو ، کن کنترل خودتو ، اراامممم:من

 براشون و کشیدم پسرارو غذای منم اتانازو کمک اومد انالی

 بردم

 تو رفتیم شستیم ظرفارم و خوردیم ناهارمونو اینکه بعد

 شیم حاضر که اتاقامون

 سویشرت روش و پوشیدم طوسی ورزشی تاپ و شلوار یه

 سرم انداختم سفیدم شال یه و کردم تنم طوسیمو

 بیرون رفتم و ساکم تو ریختم دیگمو وسایل و اب و کتونی

 بیرون اومد اتاقش از من بعد انالیم و بود نشسته مبل رو اتاناز

  خورد زنگ گوشیم که بودیم اسانسور منتظر
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 برداشتم گوشیو ، که دانیاله عهه

  اخوی علیک و السالم:من

 خودم؟ ابجی چطوری ، سالاام:دانیال

 چطوره؟ ورپریدم زنداداش اون ، چطوری تو ، خوووبم:من

 هردومون خوبیم:دانیاله

 برسون سالم بچم عمه به:اومد نگار صدای

 ...سل نگار:دانیال

 نگو نمیکنه تالفی این چرا میگم من هی ، خودم شنیدم:من

 خنک دلش بدن فوش بچش عمه به بعد شه دار بچه منتظره

 شه

 نیست منتظر دیگه: دانیال

 چه؟ یهنی هنننن؟: گفتم شدمو اسانسور سوار

 شدیییی عمهههه ، میگم باهم تسلیت و تبریک:دانیال

 جا یذره همون تو و کشیدم جیغ یه بعد موندم هنگ لحظه یه

  دادن قر و زدن بشکن کردم شروع
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 چی میپرسیدن هی بودن مرده فضولی از که اتانازم و انالی

  شده

 بگیری عذا بشنوی میکردم فکر باش، ارووم:دانیال

 فکر اشتباه همیشه که من برادر اینجاست تو مشکل: من

 میام شد تموم اینکه محض به ولی دارم باشگاه االن میکنی

 میشم تلپ خونتون

 بیاد زلزله میخواد که شو اماده نگار خداا یا:دانیال

 خدافظ بری قربونم ، شدی مزاحمم:من

 خدافظ ، پررو:دانیال

  شدم عمههه: زدم داد کردم قطع گوشیو اینکه محض به

 شدیم پیاده اسانسور از رسیدیمو همونموقع که

  میگم تسلیت بهت ، ایوللل عههه:گفت بدجنسی لحن با اتاناز

 شد عمه دیانا رسیدم ارزوهام از یکی به: انالی

 ارزوهات؟ از یکی:اتاناز

 توعه شدن عمه یکیش اون ، دیگه اره:انالی
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 ...که بزنتش اومد اتاناز

 چخبره؟:اهورا

 شدههه عمههه دیاناا:اتاناز

 میخندید داشت چشماش کرد نگاه بهم برگشت اهورا

 زنگ دانیالم به باید ، میگم تبریک عههه:گفت لبخند یه با 

 بده شام یه بهمون بزنم

 همیشه میکنه احساس ادم شامی دنبال انقدر ولی ، مرسی:من

 غذایی بی

 یکی روزایی یه واال ، دیگههه هستم: ناراحت حالت یه با اهورا

 و بخورم نمیتونم بدمزست انقدر ولی میکنه درست غذا برامون

 نداره فود فست طاقت که منم حساس ی معده ، میمونم گشنه

 بدم سفارش بیرون از نمیتونم

 درست غذا دیگه نفر یه همون بعد به این از الهیییی،:من

  نمیکنه
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 چیزی که من ؟ میگی چیو ها؟کی؟:گفت و کرد نگاه سقفو اهورا

 نگفتم

  نگفتی چیزی اررره:من

  شد دییررر بابا:انالی

 برسونمتووون:گفت مضخرفا پسر این لحن با اهورا

 میکنن تیکت تیکه شوهرامون وگرنه نشو مزاحم برو اقا:اتاناز

 چنگ صورتش به بعد کرد گرد چشاشو اتاناز حرف این با اهورا

 کرد فرار و سرم به خاک گفت و انداخت

 بردیم دعا حالت به دستامونو بعد و کردیم نگاه بهم تا سه ما

 باال

 شفاااا:من

 سریعا:اتاناز

 جمیعا:انالی

 امیین:تایی سه

 باشگاه سمت افتادیم راه
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 میمردیم داشتیم که کشیدیم کار خودمون از انقدر

 مردم ، ننه واای:من

  منم واای:اتاناز

 بریم بپوشید لباساتونو: گفت طرفمونو اومد پوشیده لباس انالی

 شو بلند دانیال خونه بری نمیخواستی تو مگه دیانا...  دیگه

 دیگه

 باشگاه از پوشیدیم لباس آتا منو اینکه بعد و شدم بلند بزور

 بیرون اومدیم

 چیزی ای بستنی ، هویجی اب ، موزی شیر یه میگم:اتاناز

 بخریم؟

 خودت بیام خیابون سر تا ندارم حال من دستت قربون اخ: من

 بیار بگیر برو

 بیای باید خودت ، ندارم دست تا 3 من دیگه ببخشید:اتاناز

 که من جوووووونمم؟ آتاانااز: گفتم کردمو اویزون لوچمو و لب

 دااررمممم دوست
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  نمیشم خر من ، هه:اتاناز

 لطفا باشه شیرموز: گفتم نکردمو عوض حالتمو

 تو ماله فردا و امشب ظرفای میرم شرط یه به: اتاناز

  قبول باش ، هوووف:من

  کمکم بیا توام انالی:اتاناز

 چرا دیگه من بابا ای: انالی

 ندارم بیشتر دست تا 2 من چون:گفت کالفه اتاناز

 شیرموز تا رفت اتاناز همراه غرغر با بود شده قانع که انالی

 بگیرن

 و دادم تکیه پشتم دیوار به رو پیاده تو منم رفتنو بچها

 وایسادم منتظرشون

  رفت توهم اخمام رو پیاده جلوی ماشینی ایستادن با که

 از(کش دختر ، خودش قول به)ژست یه با همیشه مثله

 باال زد عینکشو و شد پیاده ماشینش

  سالم:گفت و زد کج لبخند یه
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 برگردوندم رومو زدمو پوزخندی

 شو سوار بیا ، بزنیم حرف باهم باید:مبین

 حساب ادم رو تو من اخه؟ کردی فکر چی خودت با تو:من

 بزنم حرف باهات بخوام اینکه به برسه چه نمیکنم

 اونو بدبخت اخه شدی؟ هوایی اومده پسره اون چیه؟:مبین

 تره عوضی منم صدتای از میبینی بزنی ردشو

  ارررره؟ ای عوضی داری قبول خودت پس ، هه:من

 اب یه جونت نامزد اون با نمیزارم ، عوضیم من اصال اره:مبین

 فقطط میفهمیی؟ ، منی ماله فقط تو ، بره پایین گلوت از خوش

 من

 ، نامزدیم اهورا منو کرده فکر نکنه کیه؟ منظورش ؟ نامزد

 مخصوصا نیستم هیشکی ماله من:زدم داد خندیدمو حرص با

  نداری مگسم یه حکم من زندگی تو تو ، ای همه مال که تو

 نکرد ولم کردم تقال هرچی و گرفت دستمو که برم اومدم

  علفی یابو هووی کننن ولمممم میگم بهت ، کننن من؛وللممم
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 کنم روشن تکلیفتو تا میای من با تو ، خفه:غرید مبین

  کن ولم ، جااااا هییچ ، نمیام جا هیچ لجن توی با من:من

 اونا اینکه مثله ولی دیدم خیابون سمت اون دور از انالیو و اتاناز

  نشدن من متوجه

 که ماشین تو کنه پرت منو میخواست و کرد باز ماشینو در مبین

 بی و کشید فریادی اونم ، گرفتم گاز دستشو توانم تمام با

 کرد ول دستمو اختیار

 و کردم جمع پاهام تو سرعتمو تمام و ندادم دست از فرصتو

  خیابون سمت اون به دویدم

 و کردم برخورد چیزی یه با کردم احساس لحظه یه تو ولی

 هوا شدم پرت

 پیچید تنم تو وحشتناکی درد زمین به بابرخوردم همزمان

 نداشتم اینکار برای جونی انگار ولی بزنم داد میخواستم

 میشد تر گنگ لحظه هر صداها و میچرخید سرم دور دنیا

 ...بعد،تاریکی و کردم احساس فریادیو
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 :انالی

  من خدای واااای

 دیاناااااااا:زدم داد

  سمتش رفتم سرعت با

  بود خون غرق

 ولی دیده اسیب یا شکسته جاییش شاید میدادم تکونش نباید

  بکنم میتونم چیکار اینجا من

  میریخت هام گونه رو اختیار بی اشکام

  آمبوالنس بزنه زنگ یکی تروخدا: زدم داد گریه با

  میکردم نگاه داشتن فقط بقیه ولی

  اریـــــــــــاااااا: زدم داد وجودم تمام با

  بود شک تو هنوز کردم نگاه اتاناز به

  کن کمک خودت خدااااا

  پیشمون اومد جمع بین از اریا یهو
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   شده؟ چی:اریا

 کن کاری یه تروخدا کرده،اریا تصادف:من

  آمبوالنس زد زنگ و دراورد مبایلشو اریا

  میکردم گریه بهار ابر مثل داشتم

 میکرد نگاه زده بهت و زمین بود افتاده اهورا

 نمیخورد تکون دیانا کنار از اتاناز

 نمیکرد گریه هیچوقت

  کرد فوت پدربزرگش وقتی حتی

 داره دلی چه نمیدونم واقعا من

  بیمارستان بردن رو دیانا

 عمل اتاق داخل بریم نمیدادن اجازه

  داخل بره میخواست اتاناز ولی

 ناراحته بود معلوم نمیزد حرف اصال

  بردیم هجوم سمتش به ما بیرون اومد اتاق از که دکتر
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  گرفتیم گچ براش که شکسته دستش: دکتر

 که باشیم منتظر و بگیریم سرش از باید اسکن سیتی یه

 ویژه مراقبتهای به میشه منتقل االنم ، بیاد بهوش

  میاد بهوش کی:من

  نمیدونیم اینو متاسفانه:دکتر

  رفت بعدم

  چی یعنی...یعنی

.... 

***** 

  بیهوشه هنوز دیانا و گذشته روز دو

 که شدن متوجه ولی باشه کما تو دادن احتمال اول دکترا

  نیست اینطور

  میگرده مبین دنبال در به در اهورا

  نمیذاره زندش ببینتش میگه
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  زندان بندازنش بکشه رو پسره نره که اینه از ترسمون

  شدم خیره اتاناز به

 میشد حرف کم بود ناراحت هروقت

  نمیره یادم هیچوقت

 هممون از ولی شیطونه خیلی اینکه با میگفت بزرگمون پدر

  تره عاقل

 های فکر و نگرفته تصمیم احساساتش روی از هیچوقت

  میکنه منطقی

 شادمون ناراحتیم ما وقت هر و ناراحته که نداده نشون هرگز

 میکنه

 . االن اما

  ناراحته واقعا اون

 گریه خودش تنهایی تو ولی نمیده بروز ناراحتیشو اونم دیانا،

  میکنه
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 موضوع این از همیشه و میشکنه بغضم تلنگر یه با که منم

  ناراحتم

  میکنه بیقراری خیلی دیانا مامان

 کنه ارومش نتونسته هیچکس حاال تا

 نداره قرار ارومو اصال دیانا بابای

  نمیکنه فرقی خون با چشماش رنگ دانیال

 هست نگارم حال مواظب روزش حالو این تو

  کردی داغون همرو ببینی کجایی لعنتی دیانا

  اریا نه اهورا نه دیدم و پندار نه دوروز این تو

  کردیم استراحت و گرفتیم دوش و خونه رفتیم چندباری همگی

 نمیخوره تکون اینجا از دوروزه اتاناز ولی

  کنن استراحت که خونه رفتن دیانا ی خانواده

 ما سمت میومدن که دیدم دور از رو پسرا گذشت که یکم

 بودن ناراحت پندارم و اریا و بود شده داغون خیلی اهورا
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 نکردید؟ پیداش: پرسیدم ازشون کردیم سالم اینکه بعد

 ...هنوز:اریا

 میکنم پیداش:گفت عصبانیت با حرفشو وسط پرید اهورا

 تعجب هممون برای وضع این تو شیطون و شاد اهورای دیدن

 بود اور

  سمتمونو اومد دکتر اهورا حرف از بعد

  بزنم حرف باهاتون میخوام:گفت اتاناز به رو

 میتونه اتاناز به بگه نمیتونه ما به که چیه اخه

 میکنه فکر عاقالنه همیشه مثل اون شاید

  کردن صحبت به کرد شروع دکتر و اونورتر یکم رفتن

  هم تو میرفت دکتر حرف هر با اتاناز قیافه

.... میگی چی میفهمی لعنتی د: زد داد گرفت دکترو ی یقه یهو

 امیدی میگی االن منه، زندگی تمام توعه اون که اونی

 اگه بیای، بر پسش از نمیتونی تو یا نیست امیدی!نیست؟

 ...که جایی یه ببرمش بگو خب نمیتونی
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 بزنه کامل حرفشو نذاشت گریه دیگه

  میکنه؟؟ گریه داره نمیشه باورم

 !نیست؟ امیدی...گفت!گفت؟ چی

 که دکتر سمت اورد هجوم اهورا

 اومد بهوش دکتر دکتر،:پرستار

 دیانا اتاق سمت رفتیم سرعت با همه

 نمیگنجیدیم خودمون پوست تو اومده بهوش دیدیم وقتی

  کردن بیرونمون پرستارا که کنیم بغلش بریم میخواستیم

 میکرد نگاه دیانا به لبخند با و بود وایساده اتاق در دم اتاناز

********** 

 :اتاناز

  شد سیاه دنیام دیدم خون غرق رو دیانا وقتی

  بودم شوک تو زد حرف باهام پندار که موقعی تا

 کرد ارومم و زد حرف
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 نباشن لحظه یک اینکه فکر از ، کسامن بهترین انالی و دیانا

 میترسم

  بود بزرگی شوک برام

  میکردم دق داشتم بگم میتونم بودم شده ناراحت واقعا

 میکنم شکایت مبین از من

  کنه فرار سادگی این به نمیذارم

  ببرتش میخواست که دیدم من

 کنم تحمل نتونستم دیگه نیست امیدی گفت بهم دکتر وقتی

 بیداد و داد و میکردم گریه

  دادن بهم رو دنیا اومد بهوش وقتی ولی

 کنم چیکار نمیدونستم که بودم خوشحال انقدر

**** 

 کووووو من زرشکی شال دیااااان،:من

  بیا اینجاست عه....میدونم چه: دیانا
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 من به بدش بیا:من

  بیه بیه: دیانا

 سفید کفش سفیدو شال سفیدو مانتوی و زرشکی شلوار یه

 کردم تکمیل تیپمو

 بود زرشکی رژ و مشکی چشم خط یه ارایشم

  برداشتم مبل رو از زرشکیمو کیف پایینو رفتم

  کردن قربونی گوسفند براش دیانا شدن مرخص از بعد

 گچه تو هنوز دستش فقط خوبه کامال حالش االن

 دریاچه بریم پسرا با بعد کنیمو شکایت مبین از بریم قراره

  چیتگر

 بود کرده دعوتمون اهورا

  بود حاضر صورتی سفید تیپ با دیانا

 که بودیم انالی منتظر

  پیشمون اومد لیمویی و سفید باتیپ 
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 دیگه بریم خب:من

 :اهورا

  گذروندم عمرمو روزای بدترین بگم میتونم

 بودم داغون

 کردم احساس نیست امیدی زد داد اتاناز که ای لحظه اون

 ...مردم

 که بگه کنم وادارش و بگیرم دکترو ی یقه برم میخواستم

 کرده شوخی

  میزدم صدا خدارو دلم تو

  کشید طول ثانیه 1 بقیه برای شاید

 بود عمر یه من برای ولی

  اومده بهوش که گفت پرستار و گذشت عمر یه

  اومد بهوش کوچولوم جوجو ، من دیانای

 دارم دوسش که کردم اعتراف خودم به روز چند این تو

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

564 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 میزاره سرم به سر همش که پندار ، بقیه به هیچ که خودم به

 بودی ضایع خیلی میگه

  چیتگر دریاچه بریم امروز دادم پیشنهاد بچها به

 کنم تحمل نمیتونستم دیگه

 کنم اعتراف دیانا به شد جور موقعیتش اگه میخواستم

 میترسم خیلیم ، میترسم چرا دروغ ولی

  نکنه قبولم بگمو بهش اینکه از

 میشم دیوونه من و میکنه دوری ازم مطمئنا بشه اینجوری اگه

 میمونیم معمولی دوست یه مثله نگم اگه ولی

 ها بهتره نگم

 نگم نمیتونم ولی

 کنم چیکار خدا وای ، هوووف

 اومد اریا صدای که موهام تو بردم دستمو

 یاری؟ فکر تو ، عاشق کالغ بههه:اریا
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 داری سوژه من دست که تو:گفتم کردمو نگاهش چپ چپ

 زاررت اقای نندازی تیکه بهتره

 سوژه این ، سیرابی ی بزمجه: گفت و زد بهم گردنی پس یه

 شده قدیمی دیگه

 من برادر ای سوژه پا یه خودت تو نداره اشکال خب:من

 دیر ؟ کو پندار این پس:دادم ادامه زدمو چشمک یه بهش بعد 

 بابا شد

 بزن خونشونو در برو دلتنگی که تو ، نشده دیر هیچم:پندار

 ببینش

 میرفتن راه مخم رو داشتن که اینام بودم کالفه

 میاریدا در شورشو دارید دیگه:من

 لوس ی پسره ، توام بابا خب:پندار

 خواستید وقت هر شماهم پایین میرم من:گفتم شدمو بلند

 بیاید

  بیان بقیه تا ماشینم تو نشستم پارکینگو تو رفتم
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 داره دیدم دیانارو که میگشتم خوب دی سی یه دنبال داشتم

  میاد ماشین طرف به

 شده خوشگل چه اخی

 کفش و کیف و شلوار با سفید صورتی شال و صورتی مانتو یه

 سفید

 شدم پیاده ماشین از شد که نزدیک

 کجااا؟ کجاا خانوم ای:من

 صورتم به اورد لبخند خندش

 لطفا دادسرا:جدی لحن یه با دیانا

 اژانسم من مگه:من

 باهوشی میاد خوشم:گفت و زد گشادی و گل لبخند

 خانووم دیگه برات دارم اینطوریاس؟ عههه؟:من

 بکنی نمیتونی هیچکاری: گفت بیرونو اورد زبونشو

 شد دیر دیگه بریم ماشین تو بزارید بحثاتونو:اتاناز
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 بداخالق چه اوه اوه:من

  شد پندار ماشین سوار رفتو بهم غره چشم یه

 دادسرا سمت افتادیم راه و شدیم ماشین سوار ماهم

 سمت افتادیم راه کردن شکایت و رفتن دخترا اینکه از بعد

 دریاچه

 ام تی ازfade shim اهنگ به تا کردم پایین باال اهنگارو

 رسیدم بکس

 نگات عمق اون توی شم غرق من بزار

 بگم باید من البته) سیات چشم اون توی شم گم من میخوام

 ای قهوه

 بیاد فردا تا شیمfade امشبو

 بیان دردا اینکه قبل شیم می غرق

  جلووووو بزن پندار از اهووورااا:دیانا

 کنیه کم رو چیه؟:من

 دیگه بدوو دااارممم کار بگیر سبقت تو نه:دیانا
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 میکنه چیکار ببینم میخواستم دادم گاز خندیدمو

 شیشه تو رفت صورت با دیانا یهو ماشینشون به رسیدیم تا

 اینجوری میگی منو

  کردن غش خنده از که دیدم اتانازو و پندار

 میکنی؟ اینجوری چرا خوبه؟ حالت: گفتم و عقب کشیدمش

 میده حال خیلی اوردم در ادا:گفت و زد نمایی دندون لبخند

 میشی خوک شبیه کن امتحان توام...

 سرت به احتماال بری اسکن سیتی یه باز باید کنم فکر:اهورا

  خورده ضربه

  جلو داد حرص با لباشو

  ها نیومده ما به خوشیم یه:دیانا

 کوچولو جوجو دیگه نشو لوس:من

 بزاریم قالشون میخوای:گفتم کردمو خیابون به نگاه یه

 چجوری؟ ، اررره:گفت و سمتم برگشت شیطنت با
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 ببین و بشین:من

 کردم زیاد سرعتمو و کردم جمع ماشینو کروکی

 ایوللللللللل ، یووووهوووووووووو:دیانا

 گذاشتم رو smack that اهنگ و خندیدم

 اومد خوشت: من

 سلفی بیا گفت و خندید بعد میده حال خیلی... عالیه وااای:دیانا

  بگیریم

 بینیم رو گذاشتم انگشتمو تا دو کردمو غنچه لبامو

 حال در همونجوری کنه کنترل خندشو نمیتونست که دیانا

 گرفت عکس زدن قهقهه

 بعد بود شده باحال خیلی قیافت وااای:گفت و بازوم به زد

 خندید دوباره

 گشتن پارک جای دنبال کردم شروع و زدم لبخندی

  بقیه که وقتی تا دادم پیشنهاد کردم پارک ماشینو اینکه بعد

 بزنیم قدم بریم برسن
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 اوردم می در سر مبین قضیه از اول امروز باید

 بگه باید ایندفعه ولی پیچوند که اوندفعه

 افتادیم راه دریاچه اسکله سمت به

 دیانا؟:من

 بله؟:دیانا

 ️☹شم خرکیف من جانم بگی میشد چی

 ای...  االن ولی نگفتی حسابی درست که اوندفعه... اممم:من

 بابا

 دوستیما باهم مثال ، باو بزن راحت حرفتو:دیانا

  نداریم همم شماره حتی که دوستی چه دوست؟

 بپرسم سوالمو بهتره...نیست حرفا این وقت فعال

 چیه؟...مبین قضیه...بگی میشه:من

 من حماقت بزرگترین: گفت و کشید عمیقی نفس

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

571 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 شاپ کافی یه توی که بود پیش سال 2 تقریبا گفت میشه:دیانا

 شدم اشنا باهاش

  بود اونجا اوغات بیشتر اونم و اونجا میرفتم زیاد اونموقع

 شدیم دوست باهم ما و گذشت خالصه

 پوشیدنش لباس طرز از اخالقاش از ، اومد خوشم ازش کم کم

 چیش همه از زدنش حرف از

 نبود خودم دست اخمام اختیار من و میزد حرف دیانا

 دوستی یه اونموقعها:داد ادامه و داد فشار روهم چشماشو

 طناز نام به داشتم

 مشرب خوش و بود خوشگل خیلی

 اون با اوغات بیشتر ولی بودم انالی و اتاناز با همیشه اینکه با

  شاپ کافی میرفتم

 فهمیدم مدتی از بعد میگم خالصه خیلی:گفت و کشید هووفی

 شدن دوست باهم مبین و طناز
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 برام همین برای نبودم دوست دیگه کسی با مبین قبل من

 بود دوستام بهترین جزو زمان اون طنازم ، داشت اهمیت خیلی

  شدم نابود شدن دوست باهم اینکه فهمیدن با همین برای

 ولی ، نکن حسابش هیچیتم به کن ولش میگفتن انالی و اتاناز

  داشتم دوسش چون نتونستم

 ...ولی دادم دیگه فرصت یه بهش

 هووفف... کرد خیانت بازم

 بابامو مامان ترفند هزار با دادمو گوش اتاناز حرف به اون بعد

 کنیم عوض خونمونو که کردیم راضی

 ... داشت خبر قضایا این از مامانم البته

 ... ندیدمش دیگه و شدم غیب اون از بعد

 یه و اتاناز و انالی کمک با که بودم افسرده ماهم چند تا 

 شد خوب حالم ارشام موقعهایی

 داری؟ دوسش هنوزم:پرسیدم بگیرمو خودمو جلوی نتونستم

 کیو؟! ها؟:گفت و کرد نگام تعجب با
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 دیگه میگم مبینو ، عممو:گفتم کردمو نگاهش سفیه اندر عاقل

 ،متنفرم اصال مبینو ولی ، دوست خیلییی ندیده که عمتو:دیانا

 ازش

  خورد زنگ موبایلم که کشیدم راحتی نفس

 دادم جواب

 به اومد که یار ، یارت با رفتی گذاشتی کجا ، گالبی هوی:اریا

 ازار؟ دل شد رفیق بازار

 حرفارو این کی جلو داری تو االن اریا:پرسیدم ، گرفت حرصم

 میزنی؟

  خودمونین نیستن خاصی شخصای:اریا

 کیا؟ یعنی خودمونیا: من

 دیگه اتاناز و انالی و پندار:اریا

 شیلنگ خربزه ی پسره میکشمت خدااا به اریا: من

 با پیشتون بیایم کجایی بگو حاال میکنی؟ رم چرا بابا ای:اریا

 خودیا
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 چون نیای میکنم پیشنهاد بهت ولی ، ایم اسکله روی: من

 خطره در جونت

 بخوره زنتو میخواد اهورا این جونم پندار وای ای: اریا

 بگه پرت و چرت این از بیشتر نذاشتم و کردم قطع گوشیو

 بودی؟ کسی با حاال تا تو:دیانا

 داشتم دختر دوس خیلی سنی یه تا ، اره خب:گفتم و خندیدم

 اشتباه کنه خدا! کرد؟ حسودی یعنی... توهم رفت قیافش

 باشم نکرده

 یوقت نکنی رودل: گفت اخماش همون با

 عرق ،هرشب نترس:گفتم شیطنت با و باال انداختم ابروهامو

 میخورم نعنا

 شدم ضایع که کرد نگام فیس پوکر

 پیششون بریم بیا میان دارن بچها بابا بیخال ، هووف:من

 باشه:دیانا

 بود همه از جلوتر خونسرد لبخند یه با  اریا سمتشون رفتیم

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

575 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 نمیشد فعال برسم حسابشو خونه تو دادم ترجیح

 شیم قایق سوار بریم اول شد قرار

  گرفتم بلیت تا 6 رفتمو همین برای

 نفر 20 کنم فکر انداره به که شدیم قایق یه سوار و رفتیم

 داشت صندلی

 کردم احساس که شه پر ظرفیت بودیم منتظر و بودیم نشسته

  اتانازه دیدم که بدم فوش پندار به برگشتم شد سوراخ پهلوم

 کرد عوض جاشو کی این!  عه

 بهم بدی کلیتو باید باشه شده سوراخ هام کلیه:من

 نمیتونم:اتاناز

 چرا؟:من

 کردم بچهام خرج فروختم چون:اتاناز

 کردی؟ سوراخ پهلومو که داشتی چیکار حاال الهی،:من

 داری؟ دوسش: گفت و کرد نگاه چشام تو جدی
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 دادم جواب پس میکرد شک عقلم به کیو میپرسیدم اگه خب

 اره:

 داره دوس دیگرو یکی اون ،ولی واال داری حق:اتاناز

  نگفت چیزی چرا پس چی؟

 بگه بخواد که پرسیدی چیزی ازش مگه تو خدا خنگه اخه

 بدونم داشکم دوس خیلی ، رفت هم تو اخمام ، شدم کالفه

 داره دوس کیو

 داره؟ دوس کیو...کی:من

 منوووو: گفت لبخند و ذوق با اتاناز

 موندم فیس پوکر لحظه یه

 هااا گذاشته سرکار مارو اینم

  وحشت سافاری بریم گرفتیم تصمیم قایق از بعد

  میخندیدن من به هم بقیه میکشیدم جیغ همش من

 دووو... دو: گفتم و  گرفتم رو دیانا بازوهای که بودیم وسطاش
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  دووووو دووودوووووو اوردم در زدن فلوت ادای بعد

 دعا شفام برای داشت کنم فکر میکرد نگاه بهم تعجب با اونم

 میکرد

 ... نتونستم ولی دارم دوسش بگم بهش میخواستم

 نوشتم دستش گچ رو شمارمو و گرفتم دستشو برگشت موقع

  عشقم نوشتم اسممو جلوش و

 چه مردم ، عششقم: گفت و دراورد ادا دید دستشو که دیانام

 اییششش میگیرن تحویل خودشونو

 : اریا

 نشستم حال تو رفتم کردمو عوض لباسامو برگشتیم اینکه بعد

 .شدم اهورا های بیداد و داد منتظر و

 .داره ای دیگه حال یه بشر این کردن اذیت اصال

  میگی تو بعد نفهمه کسی میخواستم هی من دمپایی:اهورا

  انا و اتا پندارو منو خودمونیم،:گفت دراوردو ادامو

  هستی همینجوری:من
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  کردم فرار من و آوردو هجوم سمتم به اهورا

 باش تنبیهت منتظر:اهورا

 !میکنی؟ چیکار مثال:من

 میبینی بعدا اهورا

 که بودم خسته انقدر اتاقم تو رفتم و باال انداختم هامو شونه

 برد خوابم سریع

***** 

  شد دیر اریاااااا اریاااااا:اهورا

 ... شو خفه:من

  شد دیر خودم جان به:اهورا

 !چنده؟ ساعت:من

 9:30: پندار

  پایین اومدم تخت رو از سرعت با

  شد دیرم خدا یا

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

579 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 کردم عوض لباس سریع رفتم

 ... لقمه برام اهورااااااا:زدم داد

  نه اهورا نه

 بگیر لقمه پندااااار،برام:من

 بگیرم تا بشین: پندار

 رفتم کردمو شونه موهامو کنم نگاه آینه تو خودم به اینکه بدوم

  پایین

  گرفت برات اهورا:پندار

  نیست اعتمادی اون به:من

   خوردم صبحونمو سریع

 برنداشتو ازم چشم پندار بخورم صبحونه نشستم که موقعی از

 میکرد نگام باز دهن با

 بیخی

  بیرون رفتم پوشیدمو کفشمو کردمو خدافظی سریع
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 نداشت اومدن قصد اسانسور میزدم هرچی

 بیمارستان رفتم شدمو ماشین سوار و پایین رفتم ها پله از

*** 

 ! میکنن؟ نگام اینجوری همه چرا

  کن ولش ندیدن خوشگل احتماال

  کردم باز بودو خا دانشجو مخصوص که اتاقی در

  میکرد نگام باز دهن با ها دانشجو همه

  خندیدن کرد شروع بلند صدای با یهو انالی وسط اون

 بیرون راد، خانم:من

  خوبیه فکر: آنالی

 بیرون رفت خنده با بعد

  افتاد دستم به نگام کنم غایب حاضر اومدم

  ابواااااااالفضل یا

  کردم نگاه اینه تو خودم به و دستشویی رفتم سریع
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 میکشمــــــــــت اهورا نـــــــــــــــــــــــــه

  زدن رو دستشویی در

  کیه:من

  دارم کارت کن باز:انالی

  داخل اومد که کردم باز درو سریع

  کجا:من

  نمیشه پاک راحتیا این به: آنالی

 !چی؟:پندار

 ارایشت: آنالی

 میدونی کجا از رفت، آبروم وای:من

 ارایش لوازم هرچی گفت خونمونو دم اومد دیشب اهورا: آنالی

  بدیم بهش داریم ساعته 24

  دادیم ماهم

 ساعتس 24ارایشت ی همه االن
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 چیکار،کنم خدا وااای:من

  میکنه پاکش اوردم کن پاک ارایش برات بیا: آنالی

 ولی شدم صورتم کردن پاک مشغول گرفتمو دستش از سریع

 نمیشد پاک میکردم کاری هر

 نمیشه پاک:من

 ..که نمیکنی صبر یکم: آنالی

  شد صورتم شدن پاک مشغول گرفتو دستم از دستمالو

  کردم نگاه بهش

 ... بگم دروغ خودم به چرا

  شدم عاشقش

 چیش همه...  زدناش حرف...شیطونیاش عاشق

  شدم عاشقش که شد چی نمیدونم

 بذار خودمم برای: آنالی

 نیستی ایم تحفه همیچین:من
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  معلومه نگاهات از:انالی

 ! ها؟:من

 از که اینه دارم که خاصیتی بدترین میگن بهم همه: آنالی

  میخونم چیو همه ادما چشم

 گرفتم دستشو که بره خواست زدو لبخند یه بعد

 خوندی چشمام از چی:من

 بگی خودت بهتره: آنالی

 رفت بعدم

 ! فهمید؟ یعنی وای

  میگیره خودشم چه

 بگی خودت بهتره:گفتم اوردمو در اداشو

  بگم خودم تا بشین... باش

 خودم به بعد به این از باشه یادم. کردم نگاه آینه تو خودم به

  کنم نگاه اینه تو
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  بود نشسته هم انالی توکالس رفتم دوباره

 تو برن گفتم همین برای نداشتم چیزیو دادن توضیح حوصله

 بخش

  رفتم نظارتشون برای منم دقیقه چند بعد

  شدن دکتر اومدن گذاشتن کالس برای فقط ها سری یه اصال

  میکرد بخیه رو یکی دست داشت انالی، پیش رفتم

 بیرون رفتم همین برای نکنم پرت حواسشو گرفتم تصمیم

.... 

 : اتاناز

  میگی چقدر بااااشه:من

  نگرانم اخه:اهورا

  منه با که کاراش توچه به خب:من

 ؟!سخته انقدر جمله یه گفتن

  نکنه قبولم میترسم: اهورا
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 ️️:من

 بگی میخوای چی بگو حاال خوب: اهورا

 باشه میگم منم. اره میگه حتما اونم! نه؟ خوبیه پسر اهورا:من

 کن ازدواج باهاش پس

 اتانااااز: اهورا

 میگی تو که جایی بیارمش بگم،قراره چیزی نیست قرار بابا:من

  دیگه

  اوهوم: اهورا

 ابراز بهش میخوای چجوری کنی اجرا برام میشه:من

 اولش وحشت چی چی نمیدونم مثل نکنه اها!کنی؟ احساسات

 میزنی فلوت داری مثال که!کنی؟ دودورودودو بعد.... دو بگی

 ️! بده؟ شفات بخواد خدا از برات اونم

 قسمت یه تو کنن تزئین رو اونجا برام دادم سفارش نه،:اهورا

  کنم احساسات ابراز بهش من اصلی

 ..جملت خب: من
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  کنم تمیرین باهات بیا اصال:اهورا

  باشه: من

  دیانا:اهورا

 !ها؟:من

  اتانااااز: اهورا

  که جانم بگه نمیاد خب:من

  دیانا..خوب خیلیه: اهورا

  کردم نگاه بهش فقط من

 !خونم؟ خانم بشی میشه: اهورا

 جدی جدی و دستشویی سمت بردم هجوم من گفت اینو تا

  اوردم باال بود معدم تو هرچی

  بکن خواستی هرکاری بعدا تو میارمش فقط من اقا:من

  میکنم تمیرین دارم خب توام، ااااه:اهورا

 لوس چه:من
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  بگم چی مثال:اهورا

 ️میبرمت میکنم بلندت یا میشی زنم یا بگو مثال:من

 میاد باهام اونم: اهورا

 باشه خداشم از:من

 ژست این به خاصی عالقه یه اصال) صندلی به دادم لم بعد

 ( دارم

 تو به حداقل دلمو حرف میتونستم چجوری نبودی اگه: اهورا

 کنی کمک بهم تا بگم

  کنم کمک میتونم که خوشحالم:من

 اطرافیانت برای نعمتی یه واقعا: اهورا

  رفت بعدم

 بیاد بر پسش از بتونه امیدوارم

**** 

 رفت سر حوصلم:دیانا
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 کن کم زیرشو: آنالی

 !بخندم؟ باید االن: دیانا

  بیرون بریم پاشید:آنالی

 بریم؟ کجا:من

 گشتیم تهرانو جای همه ما میگه راست: آنالی

  دادم اس اهورا به دراوردمو مبایلمو

 باهم که داد شمارشو بهم زد حرف باهام اومد که موقعه همون

 شیم هماهنگ

 !ای؟ آماده:من

 اره:اهورا

  توپ جای یه بریم خب:من

 ! کجا؟: دیانا

  شجاع پسر خونه:من

  سرم به خاک ههههیع: آنالی

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

589 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

  استغفراهلل: دیانا

  میرم خودم نمیشید حاضر:من

  شن حاضر رفتن انالی و دیانا

 پاشنه کفش یه و سفید شلوار بایه مشکی پاییزیه کت یه من

  مشکی بلند

  دیانا اتاق تو رفتم برداشتمو کیفمو کردمو سرم سفید شال

 سفیدو بلند پاشنه کفش کرمو شلوار و سفید زمستونی کت یه

 سفید شال

 ! ای؟ آماده:من

 !میان؟ هم پسرا:دیانا

  نمیدونم:من

  پوشیدی لباس من رنگ برعکس دقیقا: دیانا

 بریم بهتره اره،:من

 بود زده مالیم صورتی تیپ یه هم انالی
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 اهنگ راه توی. مقصد سمت افتادیم راه شدیمو ماشین سوار

  گذاشتم رو 25band از عشقیم راه توی

**** 

  خوشگله چه اینجا وای: دیانا

 شروع انالی با بعد میشه ترم خوشگل جلوتر تازه خیلی اره:من

 نفهمید دیانا ولی خندیدن ریز کردیم

  رسیدیم

  شدیم پیاده کردمو پارک ماشینو

 قشنگ العاده فوق بود جایی یه

 رو فضا و بود اب زیرش که قسمتی یه وسط بود پله چندتا یه

 بوده کرده خوشگل خیلی

 بود رنگ سفید چراغونی جا همه

 بود وایساده اونجا اهورا که بود قسمت یه

 بود شده چیده قرمز رز گل تادورش دور بودو شکل دایره

  خوشگله چقدر من خدای وای:دیانا
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  پیشش بره که کرد اشاره دیانا به اهورا

  کرد نگاه طرافشو اول دیانا

 !من؟:پرسید بعد

 داد تکون تایید نشونه به سرشو اهورا

  سمتش رفت اروم اروم دیانا

 اهورا به رسید و گذروند هارو پله

 :دیانا

 خو)️شجاع پسر خونه میرفتیم داشتیم و بودیم ماشین سوار

 (بگم بخوام که میریم کجا نگفت ادم عین اتاناز کنم چیکار

  اینجا خوشگله چقدر وااای

 بهار شدن نزدیک بخاطر که درختایی اطرافشو که جاده یه

 بود پوشونده بودن داده شکوفه

  خوشگله چه اینجا وای:من

 خندیدن انالی با بعد میشه ترم خوشگل تازه ، خیلی اره:اتاناز
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 ️!ها؟ ، خندیدن ذوق از شاید ، که نداره خندیدن واااا

 دیدم بهشتو نمرده ️عهههه... موند وا دهنم رسیدیم وقتی

 مرسی جون خدا وای

 داره دیدم رو اهورا که بودم اطراف فضای و گال محو همینجور

  میکنه اشاره من سمت به

 منه با حتما پس... نبود پشتم کسی ولی کردم نگاه پشتمو

 دیگه

 !من؟:پرسیدم

 سمتش رفتم داد تکون که سرشو

 میکرد نگام لبخند یه با و باال بود داده ابروهاشو از یکی

 شدم تموم ، کن درویش چشاتو:من

 نمیشی تموم عزیزم، نترس:گفت و زد چشمکی

 بقیه عهه کردم دقت اطراف به یکم هستا چیش یه این واا

  کوشن

 (شده لود تازه بچم)ها میزنه مشکوک چیز همه چقد
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 دیانا؟:اهورا

 بله؟:گفتم و کردم نگاهش

 ... خب... بگم بهت چیزیو یه باید:اهورا

 بگیرم سلفی یه گال این با وایسا لحظه یه: من

 و اهورا به دادم گوشیمو ، نشد خوب ولی گرفتم عکس یه

 میگیری؟ ازم عکس یه:گفتم

 واس نمیدونم حاال)بود ها زده ماتم شبیه قیافش که اهورا

 باشه: گفت(چی

 بندازیااااا خوب:گفتم میگرفتم ژست که همونجور

 بابا باشه:اهورا

 از عکس یه و سلفی رو گذاشت دوربینو گرفت که عکسو

 شد خوشگل خیلی که گرفت دوتاییمون

 شد خوب خیلی ، وااای:من

 بزنم؟ حرفمو میزاری حاال:اهورا

 کنممم فکر بزار... اممم: گفتم اوردمو در کردن فکر ادای
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 میزارم حاال خب: گفتم دقیقه یه بعد

  نفهمیدم که گفت چیزی یه لب زیر و کشید پووفی

 زد زل چشام تو و وایساد روم به رو اومد

 میاد یادت دیدیم همو که باری اولین:اهورا

 ️اورد یادم فاجعرو اون باز واای

 خودم به حرصی قیافه یه کنه؟ مسخرم میخواد االن یعنی

 اره: گفتم و گرفتم

 کم کم و ببینم یکیو من شدی باعث اونروز تو... خب..امم:اهورا

 بشم عاشقش

 شه یکی عاشق... شدم باعث من هاا؟

  شدم ناراحت خیلیم شدم ناراحت

 ؟ کنم بغض باید چرا 

 ! برسه؟ بهش کنم کمکش میخواد نکنه

  نمیتونم من..  نه
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 میپیچیدن سرم تو داشتن افکار این ی همه

 تو کرد دستشو کالفه و رفت عقب قدم یه و چرخید اهورا 

 سمتم به اومد و برگشت یهو موهاشو

 یهو و داد فشار هم رو چشماشو و دستش تو گرفت بازوهامو

 دارم دوستت دیانا:گفت تند

  االن گفت چی هنننن؟

 غارحرا اندازه دهنم و بسکتبال توپ اندازه چشام االن مطمئنم

 ...شده باز

 چی ها؟: پرسیدم همین برای شنیدم اشتباه شاید کردم فکر

 گفتی؟

 دااارم دوووستت دارم دوست:اهورا

 دیانا دارم دوستت: زد داد بعد

 فرمان اصال مغزم ولی یهو کردی رم چرا بگم بهش میخواستم

 نمیداد زدن حرف

  میکردم فکر داشتم و بودم خیره بهش مونگال مثل همینجوری
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 زد زانو جلوم گرفت و اورد در جعبه یه

 میخوام اول ولی خواستگاری بیام رسمی باید میدونم: اهورا 

 میکنی؟ ازدواج من با ، بدونم خودتو نظر

 ...ناعادالنس واقعا روز یه تو تعجب از حجم این خدایا

  کنم؟ قبول یعنی

  دارم دوسش

 میترسم ولی نیست مبین مثله هم درصد 1 اهورا میدونم

 فقط مبین میگی پرت چرتو چقدر دیااانا اه)اون مثله که میترسم

 ، میده ازدواج پیشنهاد داره اهورا ولی بود شده دوست باهات

 (داره فرق اون با خیلی این

 ... کجا مبین و کجا اهورا اره

 که بدم جواب خواستم نمیشم پشیمون کنم قبول اگه میدونم

 پایین انداخت سرشو و شد بلند اهورا

 ، داری انتخاب حق تو ، کنی قبول نیستی مجبور ، خب:اهورا

 کن فراموش امروزو حرفای و اتفاقات ی همه لطفا ولی
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 بودم بهت تو انقدر ، سرم به خاک)این میگه داره چی واای

 (که میمونم شوهر بی من بره این االن ، منفیه جوابم کرده فکر

 گرفتم دستشو که بره برگشت

 ضرب ، رضایته عالمت سکوت نمیگن مگه... بینم وایسا:من

 نیستی؟ بلد المثالرم

 بغلم محکم و برگشت گرفت حرفمو که بعد کرد مکث لحظه یه

  کرد

 دختررر عاششقتم وااای:اهورا

 شدممممم لهههه کن ولم ولی ، باش میخوای هرچی باشه:من

******* 

 :اهورا

  ممنووون خداایااا واای

 ترس و استرس همه اون بالخره ، کرد قبول که نمیشه باورم

 شد تموم
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 دستش بودمو گرفته براش که انگشتری کرد قبول اینکه بعد

 شد بلند جیغ و سوت و دست صدای که کردم

  بچهان که دیدیم برگشتیم

 افتادیم عروسی شام یه جون اخ:اریا

 بپوشیم چی عروسی واس وای: انالی

 خرید بریم باید:اتاناز

 برادر بده صبرت خدا:پندار

 کم ولی(نمیاد خجالت بهش اخی) کشید خجالت اولش دیانا

  شد عادی براش کم

  کردم مهمون شام بچهارو رستورانو رفتیم شب

 شد عمرم روز ترین موندنی یاد به و بهترین اونشب

***** 

 کردم خالی خودم رو عطرمو اینکه از بعد  کردمو مرتب پیرنمو

 اینا مامان ی خونه سمت به افتادم راه

 ️بزنه باال استین پسرش برا بیاد که بگم بهش میخواستم
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 تو رفتم کردمو باز کلید با درو کردمو پارک ماشینو رسیدم وقتی

  منزل اهل بر سالاام:من

 خوبی؟! خبر بی چه سالاام،: مامان

 ادامه کردم ماچ لپشو اینکه بعد جونم گیسو سالم:من

 بود شده تنگ برات دلم:دادم

 زن ، اینی نگرفته زن ، میزنی سر چقد میبینم بعله: گیسو

 ازت کنم خداحافظی همیشه واس باید دیگه که بگیری

 ؟ بگیرم زن من نمیزاری یعنی: من

 ازدواج تو ارزومه من دوما اخه میده زن تو به کی اوال:مامان

 کنی

 زدی حرفو این چرا پس:من

 نکن بحث من با انقدر ، گفتما چیزی یه من حاال اههه:مامان

  سوخت غذام اونور برو

 ️!مااااامااان؟:من

 بله؟:مامان
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 جووونممم؟ گیسووو:من

 میخوای؟ چی باز جونم؟:مامان

 میخواامممم زن من ، زن:من

 ، نداری که تب:گفت و پیشونیم رو گذاشت دستشو اومد مامان

 ؟ هرویینی تریاکی؟ ای؟ شیشه ؟ موادی زدی؟ چیزی ببینم

 خوردی؟ قرص چی؟ قرص.. چیزی

 میگم جدی دارم نزدم چیزی نترس ، اینارو بلدیااا خوب:من

 نمیاد بهت اصال ؟ تو ؟ جدی:مامان

 دیگه نکن اذیت ، ماااماان:اهورا

 حاال؟ هست کی ، لوس ی پسره ، خبه:اهورا

 نشون عکسشو دادمو مختصر توضیح یه دیانا ی درباره براش

  دادم

 صحبت مامانش با بزنه زنگ مامانم که دادم خونشونم شماره

 کنه

******** 
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  شد گذاشته خواستگاری قرار گذشت باد و برق عین چیز همه

 مسخرم پندار و اریا و داشتم استرس چقدر که نمیره یادم

  میکردن

 کنترلش ولی روم کنه چپه بود نزدیک اورد چایی بار یه دیانام

 دوباره شد مجبور همین برای سینی تو ریخت چاییا و کرد

 بیاره چایی

 و رز گل شاخ تا 2000 و سکه 14 مهریه شد قرار اینکه از بعد

 محرمیت ی صیغه یه باشه ویالیی خونه یه بابا اصرار به

 بگیریم باهم عروسیو و عقد که وقتی تا خوندن

 بودیم نامزد دیانا و من حاضر حال در و

 : اتاناز

 بودیم اشپزخونه تو ما دیانا خواستگاری رفت اهورا که اونروزی

  میگن چی ببینیم شیم قایم اتاقشون تو بریم نشد حیف،

  شدن صیغه اهورا دیاناو بعد روز دو

 خوابیم خونه تو ما االنم
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 خورد زنگ مبایلم

   بفرمایید؟:من

  چطوری سالم: پارمیس

 چطوری تو خوبم سالم:من

 کنم دعوتت فرداشب برای زدم زنگ  عااالی،: پارمیس

 ! ؟...برای:من

  تولدم: پارمیس

  باشه اها:من

 ! میای؟: پارمیس

  اوهوم:من

 بیاید میتونید همراه یه با: پارمیس

  باااشه:من

 بابای: پارمیس

 کرد قطع بعد
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  میز رو کردم پرت مبایلو

 پارمیسه تولد: من

 باش:انالی

 شادی به زدم زنگ دراوردمو دوباره مبایلمو

 !توووو؟ چطوری سالاااام:شادی

 خبرا چه قربونت، سالم:من

 !خبرا؟ چه سالمتی،تو:شادی

 ! داری؟ پرواز شب فردا میگم سالمتی،:من

 !میگی؟ پارمیس تولد برای:شادی

 اوهوم:من

  میرم تولدشم ندارم، نه:شادی

 میگیری هم کادو حتما پس:من

 نکن فکرشم:شادی

 تروخدا شادی:من
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  بگیرم چی نداره،اخه امکان: شادی

 تو بعد بگیرم چی نمیدونم یعنی نگرفتم کادو هنوز خودم من

 ! بگیر؟ منم برای برو میگی

  بیخی اه:من

 میبینمت: شادی

 خدافظ:من

 رفتم پوشیدمو کاله و مشکی شلوار و کرم پالتو یه شدم بلند

 بیرون

 !کجا؟:دیانا

  بخرم هدیه پارمیس برای:من

 بخره مزدا میگم من: دیانا

 !مزدا؟:من

 دیگه خودمون اهورا:دیانا

 اون،فعال بیچاره اها:من
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 بخر منم جای به:انالی

 باش:من

**** 

 ،مردم عزیزم مامان اخ

 شدم وارد کردمو باز خونرو در

 ! خریدی؟ چی:انالی

  لباس با کفش کیفو: من

  خوبه: آنالی

  تو با کردنش کادو:من

  باشه:انالی

 برام خرید عطر رفیقش مغازه از رفت هم مزدا: دیانا

  خوبه:من

 !میپوشی؟ چی:انا

  مشکی شلوار با سفیدمو کت: من
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  قرمز کوتاه مجلسی لباس یه منم:دیانا

  میپوشم لیموییمو لباس منم: آنالی

  دیگه امادس چی همه پس:من

  آمدید خوش سالاااام:پارمیس

  مبارک تولدت عزیزم سالم:من

  مرسییییی: پارمیس

 کرد پرسی احوال و سالم دیانا و انالی با بعد

 !نمیکنی؟ معرفی: پارمیس

  دیگه اینا از میدونم چه همراه،دوست،اشنا، پندار:من

  نامزدم اهورا: دیانا

 !؟ کردی نامزد من خدای واااای: پارمیس

  اره:دیانا

 آقا میگم تبریک هم شما به عزیزم، میگم تبریک: پارمیس

  اهورا
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  اریا،همراهم:انالی

 داخل بیاید اومدید خوش خیلی:پارمیس

 و کردیم عوض لباسامونو رفتیم آنالی و دیانا منو داخلو رفتیم

  برگشتیم

 و آریا و آنالی و اهورا و دیانا که بودن گذاشته الیت آهنگ یه

 وسط بودن رفته بقیه

  بودیم نشسته هم کنار پندار منو

 ! شدی؟ عاشق حاال تا:پندار

 ! شدم؟ پندار عاشق نکنم قبول باید چرا

 اوهوم:من

 !جدی؟:پندار

  چی تو اوهوم،:من

 اره:پندار

 ...یعنی شدم، ناراحت
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 !میشناسمش؟ من!کیه؟:من

 هیکله،دلش خوش خیلی خوشگله، خیلی اون اوهوم،:پندار

  شیطونه پاکه،

 ️ میکردم نگاش داشتیم باز دهن با

  میشناسمش؟!کیه؟ تو مال:پندار

  عشقمه: گفتم و اونور کردم رومو شدمو سینه به دست

 ! کنی؟ احساسات ابراز بهش نمیخوای: پندار

  کردم روزی یه شاید:من

 ! کنم؟ تمیرین تو با میشه:پندار

 چیو:من

 دارم دوست بگم بهش چجوری اینکه:پندار

  باشه:من

 نترکه میکردم دعا دعا بود،فقط گلوم تو بزرگ بغض یه

  دارم دوست: پندار
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  بگو بهش برو خوبه:من

 گفتم:گفت اروم پندار

 !چی؟:من

 !بود؟ خوب گفتم:پندار

  خیلی:من

 .بغلش پریدم سمتشو دویدم دیدم دور از شادیو یهو

  اتاق تو رفتیم و گرفت دستمو شادی

 ! شده؟ چی: شادی

  شدم خوشحال دیدنت از هیچی:من

 : گفت گلومو رو گذاشت دستشو

 چیه این پس

 کسی تنها و دارم بغض من میفهمید که بود کسی تنها شادی

 گریمو دیگه همه دیانا خاطر به ولی بود دیده گریمو که بود

  بودن دیده
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 :گفتم روصندلیو دادم لم خوردمو بغضمو

 دارم دوسش 

 !داره؟ دوست!پندار؟ کی! شادی؟

  داره دوسش گفته بهم:من

 اینجایید چرا: گفت اتاقو تو اومد پارمیس

  باشیم اینجا دادیم ترجیح:من

 اینجا میدم ترجیح منم پس: گفت نشستو زمین رو پارمیس

  بشینم

 داری مهمون دیونه:من

 شما از بهتر کی:پارمیس

  نشستم تخت رو رفتم

 اومدن هم کتایون و تانیا که میگفتم پندار از شادی برای داشتم

  پیشم

  اومدن نگرانی با انالی و دیانا بعدم
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  شده بد حالت گفتم ترسیدم وای:دیانا

 نیستی خوبم همیچین: گفت گوشم در شادی

  خوبم نه،نترس:من

 خوبی بگم برم میکشه خودشو داره در دم پندار: آنالی

  نیست خوب حالش اصال بگو نه نه:شادی

 عه:من

 که برو جوری یه انا میکنه،فقط چیکار ببینیم بگه بذار:شادی

  نگرانی بفهمه باشه، طبیعی

  شد خشک گلومون بیار برامون شربت چندتا بپر نگرانی با االن

  برم من بذار پارمیس

 :پندار

 بعد و کرد بغل دخترو یه رفت شدو بلند کنارم از یهو اتاناز

  اتاق تو رفتن باهم

  زدم گند پوووووف
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  شه ناراحت نمیخواستم

  بود توش اتاناز که اتاقی به زدم زل دادمو تکیه مبل به کالفه

  داخل رفتن هم دیگه دختر دوتا

  نمیان بیرون چرا اخه

 باشه نشده چیزیش ببینن برن گفتم آنالی و دیانا به

 داداش شده چی: اهورا

 حال میترسم نیومدن بیرون هنوز توعن اون اتاناز با ایل یه:من

  باشه شده بد اتاناز

 ! چی؟ برای: اهورا

 کردم ناراحتش کنم فکر: پندار

 !چی؟ برای: اهورا

  زد صدا گارسونو اومد عجله با پارمیس یهو

 سمتشو رفت سریع بود شربت سینی یه دستش که گارسون

  داخل رفتن باهم
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 !شده؟ چی یعنی خدایا وای وای وای

  میومد همهمه صدای زدم در و اتاق سمت رفتم سریع

  کردم باز سریع درو

 شد برقرار سکوتی یه یهو

  خنده از ترکید جمع بعد

  خبره چه اینجا

  کردم نگاه اتاناز به

 میخندید بلند بلند و دخترا از یکی بغل تو بود افتاده

 !داشتید؟ کاری بله: گفت هاش خنده میون آتاناز

  بیرون رفتم رفتمو غره چشم یه

 بلندشد خنده صدای دوباره بستم درو تا

  شدم ضایع بد چقدر وااای

 ! خوردی؟: اهورا

  ندارم حوصله اونور برو:من
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  بیرون اومدن همشون دقیقه چند بعد

  نمیکردن ول و اتاناز هم لحظه یک

 همراهشم مثال

 نشست سرجاش رفت پارمیس اوردنو کیکو

  بود تر هیکلی و بلند قد همشون از پارمیس

 خخخ بود جوجه کنارش اتاناز

  خاموش خودش شمع کنه فوت شمعو خواست تا پارمیس

  اومد در دادشون همه

  کردن روشن شمعو دوباره

  اومد پیش قبلی اتفاق دوباره

  عه

 کنم فوت چقدر دیگه بسه: آتاناز

 بدین هارو کادو ها کادو:گفت ذوق با بعد

 خنده زیر زدن بلند همه
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 نمیومدن بر پسش از ولی گرفتن و اتاناز دهن باالخره

 دهنش رو گذاشتم دستمو جلوشو رفتم

 چی نمیفهمید کسی اصال ولی داد بهم بود بلد فحش هرچی

 میفهمیدم من ولی میگفت

  شد خراب رژم اشغال کثافت میگه داره االن

  برید و کیک کردو فوت شمعو پارمیس باالخره

  شد ها کادو نوبت

  بود چی نبود معلوم اصال که بود بزرگ کادوی یه

 بزرگه اون به رسیدن تا کردن باز کادوهارو کم کم

 بود شادی اسم به دختری طرف از

  کردن باز رو کادو وقتی

 جیغ بلند بلند کردن شروع پارمیس مخصوصا دوستاش اتانازو

 زدن

**** 
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 : آتاناز

 هوا رفت جیغامون کردن باز رو کادو وقتی

 بودیم راهنمایی که بود سالی اخرین عکس

  بود امتحان اخرین بودو آخر ترم امتحان

 و بود شده دراز پام یه بودو شده خم پام یه بودو کتاب تو سرم

 پام رو بود گذاشته سرشو شادی

 پارمیس بغل تو تانیا بودمو داده تکیه پارمیس شونه به سرمو

 بود نشسته رومون روبه دقیقا کتایون بود

  میخوندیم درس و بود کتاب تو سرمون هممون

  العاده فوق ژست یه

 گرفته عکسی همیچین ازمون کسی نمیدونستم

  بود شده باحال خیلی قیافم

  بود داده بهمون عکس همون از شادی تولد، بعد

 شدم پندار ماشین سوار رفتم سریع خدافظی بعد
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 برد خوابم ماشین تو نشستم تا

***** 

  گردنم اخ

 قشنگ جاده یه کنار نبودو ماشین تو پندار کردم باز چشمامو

 بودیم وایساده

  کجاست اینجا وا

 !کو؟ پندار اصال

  شدم پیاده ماشین از

  میبینم خواب دارم کنم فکر

 خوشگله خیلی اینجا

 بود اینجا پندار ماشین فقط

 ! اینجا؟ کجاست اخه

 پنداااار: من

  نشنیدم جوابی
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 اناااالی،دیانااااا:من

 نشنیدم جوابی دوباره

 اریااااا اهوراااا،:من

  نیست اینجا هیشکی چرا

  کردم نگاه اطراف به

  جنگل داخل به داشت کوچیک راه یه

 !اونجان؟ یعنی

 راهه اون سمت به رفتم

  میدیدم رو روشن های شمع کم کم جلو میرفتم که همینجوری

  بود خوشگل قرمز های گل شمع کنار رفتم جلوتر

  بود شده درست رز گل از که دربود یه رفتم که جلوتر

 خوابی جدی جدی رفیق هه

  دیدم پندارو کردم باز که درو
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 خوشگل واقعا اطرافش که بود وایساده جایی وسط دقیقا پندار

 که بود

 بود شده چیده شمع گلو با

  پندار پیش رفتم اروم اروم

  خبره چه اینجا:من

 عشقم به چجوری که کردم تمیرین باهات میاد یادت:پندار

 دارم دوست بگم

 اوه اوه:من

 من به داد و برداشت کنارش از رو جعبه یه زدو زانو جلوم پندار

 بود مشکی و سفید و قرمز رز گل عالمه یه توش کردم بازش

 ... چقدر من خدای وای

   چیه؟ این

  حلقس یه

 برداشتمش
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  کردم نگاه پندار به سوالی

  دارم دوستت:پندار

  گرفت گلمو بزرگی بغض

 .باشه خواب باید این چرا ازاینکه گرفت بغضم... بغضم

 بشم بیدار میخوام من

  نشم بیدار دیگه حداقل یا

  گریه زیر زدم بلند

 شم بیدار نمیخوام نه

 :گفت شدو بلند سریع پندار

 تروخدا ببخشید نکن، گریه تروخدا ببخشید، کردم غلط

  ببخشید

 ناراحتت نمیخواستم قرآن به نمیکنم، نگاه سرمم پشت میرم

 میشم دیونه دارم نکن گریه لعنتی د کنم،

  کن تمومش تروخدا کن تمومش:من
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 باشه بیداری میشه خدایا!؟ چرا

  بیداری تو عشقم:پندار

 داری دوست رو دیگه یکی گفتی خودت خوابه،تو این نه:من

  بودی تو منظورم زندگیم،: پندار

 !بیدارم؟ من یعنی... یعنی...پندار:من

 اره نفسم اره:پندار

  خندیدن کردم شروع گریه با

  کردم بغل پندارو پریدم

  بود کرده بغل محکم منو اونم

 بشیم یکی میخواستیم انگار

 کردی قبول یعنی...یعنی:پندار

 دادم تکون سرمو خنده با کردمو جداش خودم از

 :گفت موهاشو الی کرد دستشو پندار
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 خدا مرسی...شکرت... شکرت خدایا.. وای... من خدای وای

  مررررســـــــــی جون

  کردم نگاه اطراف به ها بچه زدن دست صدای با

 اینجان همه من خدای وای

  آنالی اریا دیانا اهورا کتایون تانیا شادی پارمیس

  همممممه

  مرسی جون خدا وای

 اوردی دلم به عشقو این که مرسی

  نگیر ازم مقدستو عشق این هیچوقت

 باشه همیشگی و پابرجا عشق این همیشه تا کن کمکم و

  که رفتید همتون وووای:انالی

 که نرفتن جایی اینجان: آریا

 ایششش هست استادم: انالی

 داشت ربطی چه:اریا
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  استغفراهلل...  که اینه ربطش:انالی

  کردیم خونرو به برگشتن قصد و خندیدیم

 نکرد ولی دستمو خونه در دم تا پندار

  نیومدی هنوز خواستگاری خوبه حاال:من

 مال بعد به این از بدم نشون همه به که میگیرم دستتو:پندار

 منی

  خونه بریم ما کن ول حاال رمانتیک، چه اووو:من

 !خونه؟ بری میخوای خالی و خشک:پندار

 ها:من

  بود بوس منظورش که جلو آورد صورتشو پندار

 جوگیر بابا برو: گفتم اونورو دادم هل صورتشو دستم با

 هم به کوبیدم درو و خونه داخل رفتم بعد

  خواستگاری بیام کی:زد داد پندار

 کااارت پی برو:من
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**** 

  سفید شال سفیدو صندل یه با سفید شلوار کت یه

  اوف

 دارم استرس انقدر باره اولین

 پریدم جام از زنگ صدای با

 اومدن: اتاراد

 تا بودیم منتظرشون و بابا پشت رفتم کشیدمو عمیق نفس یه

 داخل بیان

 کرد سالم همه با داخل اومد رستگار خانم نفر اولین

  دلم عزیز سالام: رستگار خانم

  اومدید خوش خیلی سالم:من

  برم قربونت مرسی: رستگار خانم

 ️ازدواجه از قبل فیلمای کنم فکر

  داخل اومد هیکل خوش و خوشتیپ خیلی مرد یه بعد نفر
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 بود باباش کنم فکر

 بوود خوشتیپ خییییلی باباش وااای

 کرد سالم مجلسی و شیک خیلی هممون با

 مشکی کروات سفیدو پیراهن با مشکی شلوار کت یه با پندار

 داخل اومد

  من به داد رو بود توش مختلف های رنگ که رز گل دست یه

  دارم دوست رز من میدونه کجا از وای

 تو بره اینکه از قبل و من به داد گلو دست کردو سالم باهمه

 رفت زدو چشمک یه بهم پذیرایی

  پختم برات اشی یه اخ

  خوشـــــــــمزه

 ها ها یوها

 شدم چایی ریختن مشغول و اشپزخونه تو رفتم

 چایی خخخخ آقامونه حاج مخصوص که لیوانا از یکی تو

 ریختم مخصوص
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  آبلیمو یکم

  دارچین یکم

  نمک یکم

  فلفل یکم

  آبغوره یکم

 بریزم چی دیگه.. امممم

  روغن یکمم

  شد معجونی

 یوقت نشه مسموم اقاموم حاج

  نشه ضایع که ریختم چایی یکمم

 

 .پذیرایی سمت رفتم

 دست دم آقامون حاج لیوان که کردم تعارف جوری همه به

  نباشه
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  کردم تعارف چایی بهش جلوشو رفتم

  میکرد رفتار جدی خیلی

  بده جلوه خوب بابام جلو خودشو میخواست کنم فکر

 اووووو

  پندار به زدم زل نشستمو اتاراد کنار رفتم

  میکردم نگاش کمتر ضایعس خیلی دیدم کم کم

  کرد دهنش نزدیک برداشت چاییشو شدو خم شیک خیلی

 دادو فاصله دهنش جلو از لیوانو سریع خورد چایی از یکم وقتی

 گلوش کردن صاف کرد شروع

 بهش بودم زده زل بااااااز نیش با منم

 نامردی خیلی:گفت لبی زیر

 بخوری همشو باید:گفتم لبی زیر منم

 طاقت دیگه میخورد چاییشو اروم اروم هی خدا بنده پندار

  نیورد
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 دیدن با که برداره شیرینی خواست رومیزو گذاشت چایشو

 موند هوا تو دستش شیرینی

  بخرم شیرینی برم خودم انتخاب با گفت مامان امروز

 !خریدم؟ چی منم

 که خوبی انتخاب این با میکنم افتخار خودم به خیلیم ناپلئونی

  دارم

  ها شیرینی به نگاه یه کردو من به نگاه یه پندار

 نخندیدم که بودیم گرفته خودمونو جلوی زوووور به اتاراد منو

  بود دیدنی پندار قیافه

 برداره شد مجبور ولی

 انداخت میز به نگاه یه و برداشت رو شیرینی

 جاش  سر نشست دوباره برداشتو دستی پیش دونه  یه

 برام تریناشو خشک گفتم پزه شیرینی به بگم رفت یادم اوه

  کنه آماده

 پندار گاز یه با
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  دستی پیش خودشو رو ریخت شدو پودر شیرینی تمان

  دراومد هاش خامه همه

 وضعی یه اصال

  مطلب اصل سر بریم خب:گفت یهو بابا

 چیکارن پندار اقا

 شیرینی و خامه و بود شده بود،صورتش پر دهنش پندار

  اشپزخونه تو بره شه بلند داد ترجیح که الینا

 ️بابام قیافه

 نمیشد تمیز میداد تکون صورتشو هرچی پندار

 اونجاست دستشویی:اتاراد

 خندید ریز ریز بعد

  دستشویی تو رفت شدو بلند ببخشید یه پنداربا

  بود باز من نیش بزنن حرف اینا بابام تا پندار برگشتن از بعد

  کن راهنمایی اتاقت به پندار اقا دخترم:بابا
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 باش: من

 اتاقم تو بیان میخواستن پشتی در از اهورا و آریا و آنالی و دیانا

  حرفام این از تر باهوش من نمیدونستن ولی

 اتاراد قبلی اتاق تو فرستادمشون

 من اتاق تو رفتیم خودمونم

  نخورد تکون دیوارو به زد زل شد اتاقم وارد که پندار

  پندار:من

 :...پندار

 ..پندار:من

 :...پندار

 اقا حاج: من

.... 

 ؟!هان...ها:پندار

  چته:من
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  هیچی هیچی...ها:پندار

  کرد نگام بد خیلی پندار یهو

 . اوردم سرش بالیی چه اومد یادش کنم فکر

 منفیه جوابم بزنی بهم دست:من

 میرسیم هم به بعدا ندارم کاریت االن دیگه باشه: پندار

  میکنیم فکر موردش در بعدا باشه:من

 ! بگیم؟ چی خب:پندار

 داری؟ زنت از انتظاری چه:من

  باشه داشته دوستم عاشقانه:پندار

 عق

  نگه دروغ بهم و باشه صادق همیشه باهام:پندار

 ...خب:من

 بدونه همسرش و همدم منو:پندار

 ( گفت چرت میکنم فکر منم)
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 .. بریم بهتره.... اممم:من

 توچی:پندار

  گفتی تو که چیزایی همون:من

 بدونی همسرت منو... مخصوصا

  خنده زیر زدم بعد

  باش اینا ی همه تالفی منتظر خانومم:پندار

 باش:من

  پایین رفتیم

 !بگم؟ چی من اخ

   کرده عجله میگن!بله؟: بگم

  کنم فکر باید بگم

 میکشه منو پندار

  بگه بابام هرچی بگم

 نه گفت بابام اومدیدمو
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 ! بگم؟ چی

 !کنیم؟ شیرین دهنمونو: رستگار خانم

  اره میتونید اگه:من

 گفتم چیییییی سرم بر خاک وااااای

 ها شیرینی سمت رفتن همه ترکیدو جمع کل یهو

 ...لحظه یه...امممم:پندار

  بود شده اما،دیر

 بودن خورده رو شیرینی همه

  بردی مارو حیثیت ابرو:پندار

 میکردن نگاه هم به ای خامه یا شیرینی دهن با همه

 سیر دل یه ما و رفتن خانوادش و پندار شوخی و خنده کلی بعد

 میخندیدیم

... 

  شدن عقد هم به اهورا و دیانا هفته یه از بعد
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  کردیم عقد فرداش هم پندار منو

  نمیخواد گفت خونه دنبال بریم گفتم پندار به هرچی

 میاورد در منو حرص ای

  خونه دنبال نمیریم چرا که میخوردم حرص دیانا با داشتم االنم

  اومد انالی که

***** 

 :انالی

  بود درگیر کال امروز اریا

 میشد دعواش هم خودش با

  نرفتم طرفش اصال امروز

  بگیره گازم میترسیدم

  گرفت جلومو اریا که بزنم سر بیمارا از یکی به میرفتم داشتم

 !داشتید؟ کاری:من

  اره:اریا
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 ! شده؟ چی:من

  نیست خوب حالم: آریا

 !شدی؟ مریض:من

 کنی معاینم میشه:اریا

  باشه.. اااامم:من

  اریا اتاق سمت رفتیم

 !چیه؟ مشکلت.خب:من

 قلبم:اریا

 ! میکنه؟ درد:من

  نه:اریا

 !چی؟ پس:من

 ...وقتی:اریا

  اووووف

  میزنه تند میبینه تورو وقتی
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 میزنه تند میزنم حرف باهات وقتی

 ... وقتی

  دارم دوست اقا

️ 

 تو به نه اهورا به نه پندار به نه!احساساتشو؟ ابراز داشتید

 هم روانی متخصص داریم مغزم متخصص اینجا ببین:من

 من پیش اومدی اشتباه داریم

  تویی من قلب دکتر:اریا

 !میکنی؟ ،قبولم

 !هااا؟:من

  بگم چی خدایا

  اره..ا:من

**** 

  بله بزرگترا اجازه با:من
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  ایولللللل: آتاناز

  مرغ شدیم هممون

 .خروسیم حتما ماهم پس:پندار

  نزن حرف من با اونر برو:اتاناز

 !چرا؟:پندار

 خونه دنبال بریم باهم بیای نکنی تنبلی اگه تو من عزیز: اتاناز

  نمیکنم اینجوری من

 اه کن ول بابا:پندار

 خونه دنبال بره باید هم دیگه،اریا میگه راست:من

 اه بابا کن ول:اریا

 بزنن حرف تا گوشه یه رفتن باهم بعد

 هممون به خدا عزیزم، میگم تسلیت خودت خودمو به:اتاناز

  بده صبر

 واقعا:من
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  بگیریم حالشونو میده حال ؛آی دیانا

 گفتی اخ:من

 موهام میکنه دعوامون آقامون حاج کنید، ول اینارو: آتاناز

  باشه بیرون

 خنده زیر زدیم بلند دیانا منو

 ! اقا؟ حاج:من

  کرد تعریف برامون رو ماجرا اتاناز

  شد خراب ارایشمون همه که خندیدیم انقدر

 !کیه؟ عروسیمون ها، بچه:من

 وااااای دیگه هفته: اتاناز

 :دیانا

  گرفتم شمارشو و برداشتم گوشیمو

 ..جا:اهورا

  میکشمتتتتتت اهورااا جانم کوفت ، جییییغ:من
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 خانومی؟ چی واس:اهورا

 20 زنتو نمیکشی خجالت ببینم ، چی واس میگه تازه:من

 کردی؟ معطل پارکینگ توی دیقس

  پایین رفتی کی تو ، عههه:اهورا

  ام اماده گفتم زدم زنگ بهت موقع همون:من

 گفتم میشی حاضر داری تازه کردم فکر من خب:خنده با اهورا

 حاضرم که من وگرنه میکشه طول ساعتی یه

 هم حاال ، گذاشتی سرکارم میدونم که من ، عمت جونه اره:من

 خودم میرم دارم گرفتم تاکسی من نیس مهم

 باهات میدونم خودم بیرون برو پارکینگ از فقط تو دیانا:اهورا

 کنم چیکار

 خداحافظ ، رفتم من کنی، چیکار میخوای مثال:من

 افتادم راه کردمو قطع گوشیو بده جواب بزارم اینکه بدون

 20 نفر یه که این مخصوصا میاد بدم خیلی کشیدن انتظار از

 ... بکاره منو دقیقه
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  پارکینگ... کجا؟ اونم

 اصال شوهرکردم کردم غلط من خدا ای

 عقب شدم کشیده یهو که میرفتم و میکردم غرغر همینجوری

 میدزدنت نرو تنها خوشگله خانوم کجا:اهورا

 برگردوندم رومو کردمو اخم

 میشی زشت خیلی میکنی اینجوری:گفت و کشید لپمو اهورا

 کوچولو جوجو

 عمته زشت:من

 ندارم عمه من که جریانی در کامال االن کنم فکر خب:اهورا

 دیگه بریم بیا اهورا کردی دیوونم ، هووف:من

 عزیزم بودی دیوونه:اهورا

 ...من ی دیوونه البته:گفت که کردم نگاش بد 

 شبیه استخدوس یا:گفت که کردم نگاهش بدتر ایندفعه

  شدی از شهر جادوگر
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 شد بلند خندش با همزمان جیغم

 نخور حرص انقدرم برم قربونت بریم بیا:گفت و کشید دستمو

 میدما طالقت اونوقت میفتی ریخت از میشی پیر

  بود گرفته خندم

 بود سرجاش بازیش خلوچل شرایطی همه در بشر این اصال

  نامزدی دوران گذرونی خوش فشم بریم بود قرار

 باشیم نداشته سرخر نگفتیم چهارتاهم اون به

  شدیم ماشین سوار و رفتیم

 آقایی؟:من

 جوجه جونم:اهورا

 عقب؟ بندازیم عروسیو میشه:من

 عزیزم چی ی واسه:اهورا

 خرید کلی نرسیدیم کاری هیچ به من ، زوده خیلیی بابا:من

 دارم
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  نخریدیم هم خونه تازه اوووو

 بخرم اثاثیه اسباب واسش برم من بعد بخریم خونه اول باید

  بگردم ای هفته 2 باید کمش کم... نگو عروسو لباس

 ...اصال

 حرف اریا و پندار با عزیزم فهمیدم بااشهههه ، بااشهه:اهورا

  میزنم

  عشقم مررسی:من

 تو گذاشتم برداشتمو شانسی ماشینو تو های سیدی از یکی

 علیشمس و جهانی مهدی از کردم عادت اهنگ که ضبط

 شد پخش

  باشیم جدا هم از اگه

  میشه بد خیلی من حال

 از مخصوصا خیلییی دارم دوسش خیلی... زدم زل قیافش به_

  شدیم نامزد که وقتی

  بشم دور ازش لحظه یه حتی نمیتونم االن
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 تو میتونی نمیدونم

 همیشه تا بمونی

  کن حفظ هردومون ی واسه عشقو این ، خدایااا_

 زد خوشگلشو لبخندای اون از و کرد نگام و برگشت اهورا

 زیبات ی خنده همین به کردم عادت

  جان ای کردم عادت

 میخورمتا ، نکن نگاه اونجوری جوجه:اهورا

 اهورا؟:من

 عزیزم؟ جونم:اهورا

 دارم دوست خیلی:من

 گفت بینیمو نوک رو زد بود رانندگیش به حواسش که همونجور

 برد شیشه از سرشو بعد عاشقتمممم ندارم دوست من ولی:

 بیرونو

  داارممم دوووسش خداایااا: زد داد 
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 عااشقشمممم مررردمممم

  میکنیم تصادف االن دیوونه تو بیا:من

  داد حالی چه اخیش: گفت و تو اورد کلشو

 تا برداشتم بودم اورده که وسایلی تو از ابمیوه تا دو و خندیدم

 بخوریم باهم

 خوردیم(نخواد دلتون چی نمیگم) خوشمزه ناهار یه اینکه بعد

 نشستیم بزرگ سنگ یه روی رودش لب رفتیم

 ...اب تو کردم پاهامو اوردمو در کفشامو

 شونه رو گذاشتم سرمو برداشتمو زمین رو از سنگ تا چند

  اهورا

  اب تو میکردم پرت سنگارو دونه دونه داشتم

 ماااار دیانا:زد داد اهورا یهو که

 الکی بود ضایع خیلی!  عه:گفت که کردم نگاهش بیخیال

 گفتم؟
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 از من ، نامزد اقای اطالع جهت صرفا ولی نبود ضایع ، نچ:من

 نمیترسم ماااار

 تااازه دارم دوسشونم

 بگم سوسکو همون بعد دفعه باشه یادم پس اها،:اهورا

 عنکبوت نگو هیچوقت فقط اره:من

 کههه دادی لو ، گیجی انقدر که دیانا سرررت به خاک ، هیییع

 نمیگم هیچوقت ، بااشههه:گفت و کرد نگام شیطون اهورا

 عنکبوووووت

 خوااهشااا ، نکن شوخی من با اصال مورد این در اهورا:من

 میکنم فکرامو حاال:اهورا

 پررووو:گفتم زدمو بازوش به مشتی

 کرد بغلم بود من طرف که دستش اون با و خندید

 کنم اذیت کوچولومو جوجو نمیاد دلم که من:اهورا

 اصصصالاا میدوونممم،تو ، ارررهههه:گفتم و طرفش برگشتم

 اصالاا نمیاداااا دلت
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 چیکار داره مرده اون ، عه: گفت و زد زل روبروش به اهورا یهو

 میکنه؟

 بوسید لپامو اهورا یهو که روبرو سمت برگشتم شدم کنجکاو

 کنی؟ بوسم برگردم من گفتی الکی ، دیوونه:من

 کردی؟ فکر خیلی:اهورا

 ️اوهوم:من

 نباشی خسته: اهورا

 باشی سالمت:من

 زد حرکتی چه خدایی ولی خخخ

 ️یوهاهاها ، کنم تالفی باید

 میخوام گال اون از من ، اهوورااا:گفتم و کردم اشاره روبروم با

 کنم بوسش اومدم و لپش سمت رفتم ببینتش برگشت وقتی

 برگشت یهو که

 خوری ابگوشت کاسه قد شد چشام
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 پیروزی معنی به ابروهاشو و گرفت فاصله لحظه چند بعد

 باال انداخت زرنگترم من دیدی اینکه معنی به شایدم

 گرفت حرصم

 اهورا بیشووووهوووری خییلی:من

 عشقممم بگو جدید چیز یه:اهورا

  بهش پاشیدم و کردم اب پر دستامو

  پاشید اب بهم تالفی ی واسه اونم

 ...ما بازی اب شروع شد این و

  شدیم خیس خیس

 وضع این با حاال بگردیما بریم میخواستیم مثال اهورا ، اه:من

 کنیم چیکار

 کردی شروع اول خودت خو چه من به:اهورا

 خخخ.. بچم میگفت راست

 خشک لباسامون وایسیم هست افتاب که اونطرف بریم بیا:من

 شه
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 برگشتیم و شدیم ماشین سوار شدیم خشک یکم اینکه بعد

 تهران

 ️کردم تمدید ارایشمو راه تو منم

 : آتاناز

 !نیست؟ دیانا این...انا،انا:من

 میگیااااا راست... عه:انالی

 عق اهورا به زده زل چه کن نگاه اه اه:من

  بازی نامزد رفت این پس:انالی

  میرسم خدمتش االن:من

 :پندار به زدم زنگ دراوردمو مبایلمو

 :بوق چندتا از بعد

 ..عشـقم سالم

 ! عزیزم،کجایی؟ سالم:من

 خونه میام دارم خانومم شرکتم:پندار
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  اونجام من... بیا راهت سر خونه، میای داری پس:من

 !میکنی؟ چیکار اونجا:پندار

  باشگاه اومدم انالی با:من

  میام االن:پندار

 باشه:من

  کردم قطع بعد

 : گفتم و انالی سمت کردم رومو

  اینجا بیاد اقاتون بگو هم تو

  کردم نگاه دیانا به دور از

 شاپ کافی تو برن که میشدن پیاده داشتن

  بپزم برات اشی یه

 دار روغن

 کرد ترمز جلوم پندار ماشین دقیقه چند از بعد

  کردم اشاره اهورا ماشین به برداشتمو دیوار از تکیمو
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 شد پیاده و کرد پارک پندار ماشین پشت دقیقا اریا

  گرفت دستمو کنارمو اومد دادو تکون سرشو پندار

  داخل رفتیم گرفتو انالیو دست هم اریا

 و خدمت پیش سمت رفتم

 چی(کردم اشاره اینا دیانا میز به) میز اون ببخشید اقا: گفتم 

 !دادن؟ سفارش

 !مگه؟ چطور:خدمت پیش

  هستیم باهم ما اخه:من

  کیک با داغ شکالت دوتا:خدمت پیش

 اونا حساب با دیگه میز یه رو فقط همینا از هم ما برای عه:من

 باشه

 چشم بله:خدمت پیش

  میاد در دادشون:پندار

  جهنم:من
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  نباشیم دیدشون تو که نشستیم جایی رفتیم

  داشتم نظر زیر اینارو دیانا

 !چی؟ ما میکنن بازی نامزد دارن اونا حداقل:پندار

  بازوش به زدم سمتشو برگشتم سریع

 ! بکنی؟ میخوای بازیا لوس این از: من

  مگه چیه:پندار

  ایشششش:من

 :گفت گردنمو دور انداخت دستشو پندار

 !نمیری؟ هیجا من بدون بعد به این از

 !دستشویی؟ حتی:من

 ️:پندار

 :گفت رفتو غره چشم پندار من

  حد اون تا دیگه نه

 باشه:من
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 که دستشویی کدوم نگفتم ولی دستشویی میرم گفتم من هاها

  نیاد باهام

  کن بیرون سرت از شیطانیتو فکرای:پندار

 !ها؟:من

  کن بیرون سرت از شیطانیتو فکر همین:پندار

  بری خودت میتونی خونرو دستشویی

 !نمیری؟ من بی رو جا هر میدونم چه شهربازی دستشویی ولی

 ️من

  نمیری من بی مکانشو یعنی: پندار

 !جنگه؟:من

  عشقه نه،: پندار

  جوگیر بابا برو:من

  بازی نامزد بریم پاشو پس باشه: من

  بریم:پندار
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  میریم انا،ما:من

 بگیری حالشونو میخواستی مثال سرت بر خاک:انالی

 فعال وقتش به:من

 گرفته حالش که زدم پوزخند یه دیانا به رفتنم قبل شدیمو بلند

 شه

 افتادیم راه شدیمو پندار ماشین سوار

  گذاشت همایونو حامد خیس چتر اهنگ پندار

  بود قشنگی اهنگ خیلی

  نکرد ول راه اخر تا گرفت دستمو پندار

  پندار:من

  جانم:پندار

 بهم ازش داره دیگه حالم!کنی؟ عوض اهنگو نمیخوای:من

  میخوره

 بزنی عاشقانه حرف میخوای کردم فکر باش منو پوووف:پندار
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  لطفا نکن فکر:من

  رسیدیم:پندار

  من خدای واااااای: من

  خوشگلتر رودخونه یه و خوشگل چوبی کلبه یه

  میشد رد هم قدیمی چوبی پل یه رودخونه روی از

  دوربین واااای:من

  ماشینه تو:پندار

  رودخونه کنار رفتیم هم با اوردو دوربینو پندار

  پل رو نشستیم

 ... میدونی:پندار

 بگیر عکس ازم اول زدن حرف وایسا،قبل:من

  اووووف:پندار

  عکس چندین گرفتن از بعد

 پل رو نشستیم دوباره
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 !بگی؟ میخواستی چی خب:من

 !بود؟ کجا دیدمت که باری اولین میدونی:پندار

 !نه؟ کنم فکر پارکینگ جلوی خب... امممم:من

  نچ:پندار

  کجا پس:من

  ها بچه پیش میرفتم داشتم:پندار

  بام بریم هم با بود قرار

 شدم آسانسور سوار زدمو تیپ

 کردم نگاه اسانسور تو خودمو

 و خوشگل دختر یه بیرون برم خواستم کردم باز اسانسورو در

 سینم به خورد اومد زیبا

  درمیوردم شاخ داشتم تعجب از

  ببخشید:گفت دختره

  کوره که حیف خوشگل کثافت:گفت ارومتر ولی
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 وایمیسته چندم طبقه بیینم شدم منتظر من رفتو دختره

  نمیدیدی منو تو بعد اون از

  رفت یادت منو اصال

  میکردم نگات داشتم همیشه من ولی

  بود معلوم اتاقت بالکن من اتاق پنجره از

  میکردی صحبت تلفن میومدی

 میخندیدی میومدی دوستات با

 نمیدیدی منو تو ولی میدیدم تورو همش من

 ! واقعا؟ من خدای واااای:من

  کردم گمت روز یه:پندار

 میشدم دیوونه داشتم

 نمیومدن طرفم دوستام

 بودم شده بداخالق که انقدر

 شدیم دوست وباهم دیدم داداشتو اتفاقی روز یه ولی
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 دیگه نمیومدم خونتون چون ولی بودیم دوست باهم اینکه با

 ببینمت نتونستم

 ندیدم اتارادم کم کم دیگه مدت یه از بعد

  بودم یادت به همیشه ولی

 خانومم شده االن دختر همون نمیشه باورم

 کرد بغلم محکم خندیدد بلند بلند

 خانومم دارم دوست خیلی:پندار

  اقامون دارم دوست منم:من

  میاد یادم منم راستش

 نگاه پنجرت به ها موقع بعضی حتی میگشتم دنبالت خیلی

 نمیدیدمت ولی میکردم

  پسری همون تو نمیدونستم

 باحاااال چه واااای

  اوهوم:پندار
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 !کنی؟ ول میخوای حاال:من

  نچ:پندار

 باش:من

  بودم پندار بغل تو فقط ساعت یه حدود

  کرد ولم شدو خسته خودش دیگه

 ️بودم خوابیده مدت اون تو ولی بیدارم من میکرد فکر

 داد حاااال ای

  خونه برگشتیم

  شدم غافلگیر پندار بوس با که خونه تو میرفتم داشتم

  میکشمت نباشی خودت مواظب: پندار

 .خداااافظ:من

  چشمم جلو اومد دیانا ی قیافه بستم درو تا

 اینطور که:دیانا
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 اونم قیمت، گرون های شاپ کافی نری باشی تو تا:من

 تنهاایییی

 میکشمتتتتت:دیانا

 کردنم دنبال کرد شروع بعد

  بستم درو اتاقمو تو رفتم سریع میدوید دیانا میدویدم من

 میرسم حسابتو بیرون بیا داری جرأت: دیانا

 کم شرت:من

 .بیشور:دیانا

  هستی:من

  بیرون اومدم گرفتمو سرد اب دوش یه

  اخیشششش: من

 عقب بندازیم رو عروسی چیه نظرتون ها بچه:دیانا

 نرسیدیم هیچیمون به هنوز ما بهتره اینجوری گفتی ای:من

  همینه منم دقیقا،حرف:دیانا
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  شمام عین که منم: آنالی

 بگیم اینا بابا به پس:من

  میگه اینا بابا به گفت اهورا:دیانا

 بهتره اینجوری پس:من

 

 

 

 !میای؟:دیانا

 نه:من

 چرا:دیانا

 نیومده هنوز پندار: من

 خدافظ پس باشه:دیانا

 خدافظ: من

 !شی؟ حاضر نمیخوای تو شم، حاضر کم کم منم: آنالی

  نمیپوشم لباس نبینم پندارو تا من:من
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  باشه عق: آنالی

 رفت شدو حاضر هم انالی

  زدن درو زنگ که میدیدم فیلم داشتم همینجوری

  کردم باز درو رفتم شدمو بلند

  عشقم سالاام:پندار

  عزیزم سالااام:من

  نیستی حاضر که تو:پندار

  اوهوم:من

  بریم شو حاضر:پندار

  میام االن: من

 شال و مشکی شلوار و سفید کلفت مانتوی یه رفتم سریع

  پایین رفتم پوشیدمو سفیدم کفش و کیف با مشکیم سفید

 پاساژ رفتیم پندار با کردمو قفل خونرو در
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 سفره وسایل میخریم که چیزی حتماااا،اولین گفت جون پریا

 باشه عقد

 پوووف

  اول بخریم چی خب:پندار

 بگیریم خونه بریم میخوای پندار:من

 زیاده وقت عقب انداختیم که عروسیو:پندار

  پنداااااار:من

  جانم:پندار

  ببینیم خونه بریم من،بیا جان نیار، در بازی مسخره:من

 نه نخووووور، قسم اسمتو هیچوقت: پندار

 ! عروسی؟ شب!بگیری؟ خونه میخوای کی پس:من

 باهوشیااااا:پندار

 پندااااااار:من

  من به بسپار خونرو تو بابا:پندار
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  میکنی چیکار ببینم باشه:گفتم شدمو سینه به دست

  پاساژ داخل رفتیم شدیمو پیاده باهم کردو پارک ماشینو 

 نخرم گرفتم تصمیم بود خوشگل وسایالش انقدر وای

 و گرفتیم قشنگ العاده فوق ست یه پندار انتخاب با بالخره

 عروس لباس انتخاب برای رفتیم

  بود سخت انتخابش خیلی من خدای وای

 عروس لباس انتخاب برای هم دیگه روز یه باید که گفت پندار

  بیایم

 شدیم پیاده هم با کردو پارک ماشینو پندار

 شدمااا خسته اخیششش:من

  نباشی خسته: پندار

  مرسی: من

 بخریم لباستو و تاج بریم فردا:پندار

  بخریم کی رو تو لباس:من
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 فردا پس نشد اگه فردا شد اگه:پندار

  باش اوووم:من

  شما خونه میایم شام:پندار

  چی دیگه:من

  همین:پندار

 خونه داخل رفتم رفتمو بهش غره چشم

 

**** 

  سوختم دیاااانااا:من

  اونور برو خب: دیانا

  وحشی:من

 : گفتم بگه چیزی خواست تا دیانا

  هستی

 .شدم ها دلمه کردن ریز مشغول رفتمو غره چشم یه بعد
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  امادس مرغم بیا،:دیانا

 ! کنی؟ درست میخوای چی نگفتی:انالی

  پلو دلمه:من

  دارم دوست جون اخ: دیانا

 . نداره دوست چیا پندار ببینم بپرسم جون پریا از باید:من

  چی برای:دیانا

  نکنم درست براشون اینکه برای:گفتم ای مسخره حالت به

  بپرسم جون گیسو از باید منم میگی راست:گفت خندیدو دیانا 

  بزن سر برنج به برو: گفتم انالی به خندیدمو باهم

 !کجاس؟ سفرت وسایل:دیانا

 جون پریا خونه میبره گفت پندار:من

 ؟!!ببینیم کجا از ما پس عه:دیانا

  سفره سر:من

  بخریم عقد سفره وسایل نبود نیاز دیگه من نظر به: آنالی
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 !چی؟ برای:دیانا

  کردیم عقد که ما بابا: آنالی

  بچینن تاالر تو رو سفره میخوان:من

  چی برای: آنالی

 میخونن دیگه عقد خطبه یه اونجام اینکه مثل: دیانا

  بیخی:من

 دم گذاشتم و کردم قاطی برنج با مرغو و دلمه شدمو بلند

 بکشه

 کردیم نامزد وقتی از گردش بریم باز میخواد دلم من: دیانا

  نرفتیم جایی

 باید اقامون حاج از ندارم نظر در رو جایی که من خب:من

 بپرسم

  آقا حاج گفتی بهش باز تو بفهمه پندار: دیانا

 بخواد دلشم:من

 کردم عوض لباسامو گرفتمو دوش یه رفتم
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  اومد در زنگ صدای کردم شونه که موهامو

 پایین رفتم سرمو رو گذاشتم طالیی گلسر یه

  بود گرفته آغوش در را انالی مزدا، اهورا

  و

  زد دیانا سر بر بوسه آریا،

  که نمیاد در جور عه

  ببخشید اخ

  بود گرفته آغوش در را دیانا مزدا، اهورا

 و 

  زد پندار سر بر ای بوسه اریا،

 گرفتی اشتباه اریا:من

 کردن اه اه کرد شروع پندار دیدن با کردو باز چشماشو اریا

  بخواد دلتم هوووو:من

 کرد بغل محکم منو اونم کردمو بوس پندارو گونه رفتم بعد
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 میده بو موهاش انقدر چرا میگم اه اه: اریا

 زدنم تورو شامپوی چون اره: پندار

 ️اریا قیافه

  نشسته خانواده اینجا اهورا،دیانا هوووو:من

 کنم چیکار: دیانا

 بکش خجالت:من

 میکشم بعدا باشه: دیانا

  حاضره شام بریم:من

 نشستیم میز سر رفتیم باهم

 بودیم میز چیدن درحال آنالی و دیانا منو

  نرفتیم جایی کردیم نامزد وقتی از گردش بریم: دیانا

  خوبیه فکر:پندار

 ممنوعه منطقه بریم: اهورا

 !هنننن؟:من
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 !کجا؟:انالی

 مختلطه همچیش که قسمتیه:اهورا

 نگیرتشون پلیس وا،:من

 ندارن خبر وجود مکان این اینکه از اصال: اهورا

 !که؟ نیست بدی جای:دیانا

 نه ما با:اریا

 همونجا بریم پس:من

 خان پندار خونه میریم بعدش:اهورا

 کردم نگاه پندار به مسخره حالتی با و باال انداختم هامو ابرو

 واووو خان پندار:من

 یکیه پدربزرگم منو اسم:پندار

  خدا یا

 کردم صاف گلمو

  خوبیه فکر هستن، بزرگوار چه:گفتم و
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  میکنم هماهنگ باشه:پندار

 کنارپندار نشستم اوردمو غذارو

 !بریم؟ کی خب:دیانا

  نکردیم خریدامونو چون نمیشه که االن صدرصد:من

 پس بریم خریدا بعد: آریا

 ؟!عروسیمونه عید کنم فکر که عیده خریدا بعد کنم فکر:من

 بریم عروسی فردای خب بهتر چه:اهورا

 !من؟ یا بیداری تو:من

  میگی راس: اهورا

  خوبه عروسی فردای همون اتفاقا:پندار

 باشه:من

 ببینیم فیلم شد قرار شام بعد

  ترسناک فیلم

 بودیم ترسناک فیلم عاااشق آنالی و دیانا منو

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

671 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

  بود تفریحاتمون از یکی اصال

  کردیم نگاه پسرا به

 میکردن نگامون شیطانی لبخند با داشتن

 زدیم پوزخند بهشون هم ما

 نشستیم هم کنار رفتیم قصد از

  هم کنار هم اونا همو کنار آنالی و دیانا منو یعنی

 نشست رفت و گذاشت فیلمو اهورا

 پفک کلی خودمون برای کردمو خاموش چراغو شدمو بلند من

 نشستم دخترا کنار دوباره و اوردم تخمه و پفیال و

  شد شروع فیلم کردو زیاد تلویزیونو صدای پندار

 رو بچه دختر یه داشتن همینجوری و گذاشتن مالیم اهنگ یه

 میدادن نشون

  سرش باالی رفت بوسیدو بچرو بچه دختر مادر

 بود بچه سمت هنوز دوربین
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  بود شده غیب مادره یهو مادرش سمت بره خواست تا

  بچه اتاق به رسید میگشت بچه مادر دنبال داشت ها بچه پدر

 رو ریخت خون قطره یه که برگرده خواست بوسیدو رو بچه

 صورتش

  دید و کرد نگاه سرش باالی به

 یهو و شده پاره گردنش و شکم و سقف به چسبیده زنش

 گرفت اتیش سقف

 بیرون رفت کردو بغل رو بچه سریع

  باحاااال چه واااای

 خاموش تلویزیون یهو که میکردیم نگاه تلویزیون به ذوق با

 شد

 شد خاموش چرا عععههههه:من

  کردیم نگاه پسرا به

 همانا ما ی خنده صدای شدن بلند و همانا کردن نگاه پسرا به
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 به بود زده زل نداشت دیوار گچ با فرقی که رنگی با پندار

  تلویزیون

 میکرد نگاه سقفو داشت اریا

 بود کرده بغل محکم بودو اورده خودش برای که بالشتیو اهورا

 گرفته بالشتو محکم دستش یه پاشو یه با بودو هوا رو پاش یه

  لرزون که دستش یه با بودو

  کرد خاموش تلویزیونو بودو گرفته کنترلو بود

 اینجام من عزیزم نترس:گفت کردو بغل رو اهورا رفت دیانا

 شد تموم

  خنده از میزدیم گاااز زمینو داشتیم دیگه

 میکرد نگاه تلویزیون به داشت هنوز پندار

 گفتم جلوشو پریدم یهو جلوشو رفتم اروم

 بوووو

 زدن فریاد کرد شروع پریدو جا از پندار

 میخندیدم همونجوری کردمو بغلش زور به
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 بخوابیم میخوایم خونتون برید پاشید:من

 بخوابیم بریم بیا میاد خوابم منم اره: پندار

  میکردیم نگاش داشتیم همه

 توام با اتاناز:پندار

 ؟!!منی با:من

  دیگه اره:پندار

  بیرون:من

 بریم اریا،اهورا خخخخ: پندار

 خدافظ:من

  خوابیدم زدمو مسواک دستشویی رفتم سریع

**** 

 پاشششوووووووو: دیانا

 داری بر من سر از دست روز یه فقط روز، یه میشه دیانا:من

 منتظرته پندار لباست خرید بری باید پاشو نبات اب:دیانا
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  بیرون بری میتونی:من

 میدم نشونت االن باشه: دیانا

 یهو ولی شد گرم چشام

  جـــــــــــیــــــــــــغ:من

  بودم خیس خیس کردم نگاه خودم به

 دیاناااااااا تـــــــــو به لعنتتتتت:من

 نداشت قابلی:دیانا

  بیرون رفت بعد

 میرسم خدمتت به:من

 ببین حاال

 بالکن تو گذاشتم رو اینا ی همه بالشتو پتو تختیو رو بلندشدمو

  بشه خشک

 نگیره بو اگه البته

 پایین رفتم کردمو عوض لباسامو گرفتمو دوش یه
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 میریخت چایی داشت انالی

 گشتم دیانا دنبال چشم با

  نبود هیچی به حواسش اصال بود مبایل تو سرش

 بودم عصبی خیلی ولی چرا نمیدونم

 نگه چیزی داد ترجیح دید منو تا انالی

  دیانا پیش رفتم برداشتمو رو آشغال سطل

  بهش زدم زل وایسادمو کنارش

 میزد حرف اهورا با داشت

 زدم محکم راستم دست با گرفتمو چپم دست با آشغالو سطل

 صورتش جلوی گذاشتم سطلو سریع و کلش پس

  آشغال سطل تو رفت صورت با اونم

 سرش رو کردم برعکس کامل آشغالو سطل منم

  دیگه:من

  سر
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  به

 سر

 من

 نذااااار

 و مشکی شلوار و مشکی چرم کت یه با لباسمو اتاقم تو رفتم

  کردم عوض مشکی کفش و شال

  بیرون رفتم برداشتمو کیفمو

  خدافظ:من

  زدم رو پندار خونه در بستمو درو

 !درنیوردم؟ بازی جنبه بی یکم

 کیــــــه:گفت دخترونه صدای با اهورا

 بمش صدای اون با بود ضایع خیلی ولی کردم تعجب اول

 بود کرده دخترونه صداشو

 درو کن باز جوووون:گفتم خنده زیر زدم
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 !شمــــــا؟:اهورا

 میاد خوشت کن باز:من

 ... وگرنه نشدی پسر خوبه: گفت کردو باز درو اهورا

 بیاد حاجی بگو:من

 !حاااااااججججججییییییی؟: اهورا

  در دم بیاد بگو پندار والمسلمین االسالمحجت دیگه اره:من

 خندیدن بلند بلند کردیم شروع اهورا با بعد

  حجابتو کن رعایت خواهرم استغفراهلل: اهورا

 ! بیرونه؟ ابروهات چرا

  جلو کشیدم ابروهام تا شالمو

  اقاااا حاج...االاهلل اله ال:اهورا

 حاااجی

 !کیه؟ حاجی:اریا

 نمیشناسی رو پندار والمسلمین االسالم حجت برادرم: اهورا
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  اهورا صورت تو خورد محکم بالشت یا یهو

 !!!!!!شم؟ کار به دست یا میشی خفه:پندار

 ....وال االسالمحجت گفتم میزنیش،من چرا عه:من

 فرار و نگم چیزی دادم ترجیح سمتم به پندار آوردن هجوم با

 فرار ها پله از داشتم حال نه و بود اینجا آسانسور نه ولی کنم

 کنم

  دادن قلقلک کرد شروع کردو بلند منو پندار

 سرم از دست که میزدم جیغ هی بودم قلقلکی خیلی چون منم

 شنوا گوش کو ولی برداره

  ؟!!نشدی خسته بسه پندار: من

  بریم ما بده سویچمو اهورا: گفت زمینو رو گذاشتتم پندار

  میارم االن: اهورا

 سمت رفتیم و شدیم ماشین سوار رفتیم سوئیچ گرفتن از بعد

  پاساژ
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**** 

 شدیم پیاده هم با کردو پارک ماشینو پندار

 نمیومدم پندار با کاش ای

  کنم غافلگیرش عروس لباس تو میخواستم

  وایسادم همونجا لحظه یه

  بگیرم عروس لباس پندار با نمیخوام نه

  شده چی:پندار

  پندار اخ:من

 ! خوبه؟ حالت شده چی: پندار

  نیست خوب حالم نه نه:من

 بشین ماشین تو بیا یهو شد چت: پندار

 .بیارم اب برم من

  برو باشه:من

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

681 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 مثال که صورتم به زدم دراورمو پنکیکمو سریع رفت پندار تا

  پریده رنگم

 من فیلمیم چه اخ

  وایساد دید منو تا سمتم میومد آب لیوان یه با داشت پندار

  رفت شدم ضایع یاخدا

 ...فهمید

  سمتم اومد سریع پندار

  ترسیدم منم اومد این که اینجوری

  دکتر بریم باید نه یهو، شده چت آتاناز وای:پندار

  چیه دکتر بابا برو! دکتر؟ چی

 خوبم نه:گفتم بیحالی یکم با من

  دکتر بریم باید خوبی کجا:پندار

 عه خوبم میگم:من

 .شد ماشین سوار بستو منو سمت در پندار
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 کردما غلطی عجب

  نمیخواد خوبه حالم پندار:من

 شم خفه دادم ترجیح پندار داد با

 میگی بعد گچ،دیوار مثل شدی خودتو کن نگاه لعنتی د:پندار

 !خوبم؟

  خب میکنی رم چرا

  کردما غلطی عجب حاال کنم چیکار

 کنه درستش بیاد یکی

 کرد، پارک درمانگاه جلوی پندار

  اینجا نمیام من دکترن هم اینا ،دیانا،انالی،اریا...پندار:من

 نمیبینی نیست خوب حالت عزیزم آتاناز: پندار

 ها بچه پیش بریم خب:من

 !نه؟ یا میشی پیاده: پندار

 نه:من
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 پس باشه: پندار

 خدااا یا سمتم میومد داشت شدو پیاده ماشین از

 دیگه میام باشه باشه:من

 سریعتر:پندار

 فش پندار خودمو به داشتم دکتر پیش بریم تا شدمو پیاده

  میدادم

  بود زن دکتر من شانس از

 گفتم تند،تند پندار ورود از قبل داخلو رفتم سریع

 باهاتون من بمونه منتظر بیرون بگید اومد شوهرم دکتر خانم:

 دارم کار

  داخل اومد پندار شد تموم حرفم تا

 !همسرشی؟ شما: دکتر خانم

 بله: پندار

 !بمونید؟ منتظر بیرون میشه: دکتر خانم
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 نه: پندار

 !بیمارید؟ شما مگه: دکتر خانم

  بیمارم همراه نه:پندار

  کرد نگاه بهم دکتر خانم

  دیگه بیرون برو.پندار: من

  بود توش فش تا صد که کرد نگام جوری یه پندار

  باشه: دکتر خانم

  سمتم اومد گوشیش با شدو بلند

 !چیه؟ مشکلتون خب: دکتر خانم

  نمیدونم:من

 ندارم مشکلی که میکردم اشاره بهش داشتم ابرو چشم با

 نمیفهمید اون ولی

 بیرون انداخت پندار دراومدو دکتر خانم داد یهو

  اخیشششش:من
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   چیه؟ مشکلت حاال خب: دکتر خانم

  نداشتم مشکلی من:من

 دکتر اومدی چرا پس: دکتر خانم

  کردم تعریف ماجرارو براش

  عزیزم میگم تبریک: دکتر خانم

 ممنون:من

  شیطونایی اون از معلومه: دکتر خانم

 زدم نما دندون لبخند یه

 میکنم حلش من نداره اشکال باشه:دکتر خانم

 باید رو امروز و پایینه فشارش که گفتش پندار به دکتر خالصه

 کنه استراحت

  میکرد رفتار باهم احتیاط با خونه در دم تا پندار

  نکن کار باشیااااا خودت مواظب:پندار

 ..بزن زنگ یه خواستی چی هر
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  هم به کوبیدم محکم درو من که میزد حرف داشت همینجوری

 اه میزنه حرف چقدر

 ...بیشعور.... کثافط...عوضی:دیانا

  میزد بهم مفصل کتک یه فوش هر با

 میزنی منو بفهمه اگه:گفتم خنده با

 دماغمه تو اشغاال بوی هنوزه که هنوز... نزن...حرف:دیانا

  حموم برو خب:من

  رفتم باره سومین االااااان تا:دیانا

 ... مزاحم باشی تو تا:من

  موند نصفه دیانا های کتک با حرفم

  دیگه بسه:من

 ببینم بذار کن ولش: گفت دراوردو کتابش تو از سرشو انالی

 اومده زود انقدر چرا

  کردم تعریف رو ماجرا براشون
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 خرید نمیرم اهورا با منم نیستاااا،پس بدیم فکر:دیانا

 ....اینجوری اره:من

 (مبایلم صدای) دیدیدینگ دیدیدینگ

 الو:من

 !چطوری؟ سالاااام:الدن

 تویی الدن:من

 سر اصال داییت دختر به ماهه چند میدونی دیگه اره: الدن

  بره یادت صدام بایدم!نزدی؟

 چی تو نمیگیرم سراغی من بابا برو:من

 پرویی خیلی: الدن

 !چطوره؟ کوچولوت پسر خبر چه بزن، جدید حرف:من

  گرفتی و لباسات!خبر؟ چه تو میرسونه، سالم:الدن

 ...چطور نه:من

 کنیم کمکت خریدات برای میایم هم ما پس خوب چه:الدن
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  ؟!!مگه نفرید چند!شما؟:من

 و دیانا مامان مامانمو مامانتو و(دیانا خاله دختر)ستاره منو:الدن

  دیگه نفر چند و(عمم دختر) رویا و انالی مامان

 ؟!!نبود دیگه ️:من

 نکنم فکر نه: الدن

 ...اما:من

  میبینمت فردا: الدن

 ...وایس:من

  کرد قطع

 خداااا یا
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 چی که خودت دنبال اوردی کردی جمع لشکر یه مامااااان:من

 بشه

  نفریم 8 نیستیم زیادم همچین:مامان

 نفر 11 میشیم تا سه شما با

 ! کمه؟ ماماااان:من

  ها خوبه خیلی این ببین لباسو این بیا بیا.. نیست زیادم:مامان

 خوشگله خیلی عمه اره وای:الدن

  الاادن:من

  دیگه خوشگله خوب چیه هاااا:الدن

  

  نبود پسندم مورد ولی نبود بد انداختم لباس به نگاه یه

  آنالی و دیانا پیش رفتم

 ! اومدن؟ چجوری: آنالی

  میدونم چه:من
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  اومدن باهاشون جونم گیسو و پریا وای:دیانا

 میرفتم باید پندار با همون اووووف:من

 هست هم جون( آنالی شوهر مادر) نازنین:انالی

 مزون بزرگترین دوستم مزون بریم بهتره دخترا:جون پریا

 داره اینجارو لباسای بهترین و اینجا

 بریم باشه:من

  اخر طبقه رفتیم

  بود شلوغ خیلیم نبودو بیشتر بزرگ مغازه دوتا اخر طبقه کل

 !کدومه؟!اینجاست؟...ااااا:من

 داخل بریم بهتره. دوستمه ماله هردوتاش: جون پریا

 بریم بهتره اره:دیانا

  مغازه داخل رفتیم لشکر یه گرفتو انالیو منو دست بعد

 کردو بغل جونو پریا خوشحالی با بود جون پریا دوست که اتنا

 بوسید
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  اومدی خوش خیلی پریااا وای: اتنا

 میکنی چیکار اینجا نداری دختر که تو ولی

  دارم که عروس ولی ندارم دختر:پریا

 ؟!!همشون: گفت کردو نگاه ما لشکر به اتنا

  نه:گفت خندیدو جون پریا

 عروسمه اون:گفت و کرد اشاره من به

  زیباست چقدر من خدای واااای:اتنا

  دیگه پندار زن وایسا

 ! چیه؟ منظورش

 اتنااااا: جون پریا

 همچین نداشتم انتظار واقعا:گفت کردو بغلم اومد خندیدو اتنا

 باشه داشته ای سلیقه

 بگه اینجا باشه اومده دختر کمی با ارایشی یه االن کردم فکر

  رستگارم خانواده عروس

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

692 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 اشناییتون از آتانازم، من شما، دارید لطف:گفتم زدمو لبخند

  خوشوقتم

  همینطور منم:اتنا

 شد اشنا هم آنالی و دیانا با کردو سالم هم بقیه با اتنا

 یکی اون به برد عروساش لباس بهترین انتخاب برای مارو

  مغازش

 برای میکرد عصبی منو و داشت قشنگی عروسای لباس واقعا

  ترینشون زیبا انتخاب

  دارم اتاناز برای مخصوص عروس لباس یه من:اتنا

 پندار زن برای زیبا عروس لباس یه بودم گفته پریا میاد یادت

 ! خودم؟ دست و سلیقه با میدوزم

 ببینم بیارش برو:پریا

  بود پارچه دورش که بود سکو یه

 کشید رو پارچه رفتو

 قشنگی لباس چه وای
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 بود چی نمیدونم پارچش جنس زیبا العاده فوق عروس لباس

 خیلی داشت بلندی ی دنباله پشتش داشت فرق بقیه با ولی

  میکرد ترش شکوه با ترو زیبا

 نامردیه این جون اتنا عه:دیانا

  دارم نظر در مخصوصشو هم شما برای: اتنا

 نگاه بود روم به رو که عروسی لباس به داشتم هنوز من

  میکردم

  کنی انتخاب رو دیگه یکی میتونی نمیاد خوشت اگه:جون اتنا

 میگیرم همینو: من

 اومده خوشت که خوشحالم: اتنا

  عالیه:من

**** 

 یادمه مدلش نه گرفتم عکس خوردی،نه مخمو بسه:من

  میگی دروغ میدونم که من:پندار

 بپوشی باشه لختی خیلی اگه نمیذارم بخدا
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 ...برام،انتخا جون اتنا پندااار:من

  ععععهههه:پندار

  نگه بهت میگم اونم به:من

  توعه دست مگه:پندار

 کردیم نگاه بود میز روی مبایالمون به هردوتامون سریع بعد

 برداشتم مبایلمو سریع

  ندارم رو اتنا شماره که من وای ای

  کردم نگاه پندار به سریع

  عقب میکشید خودشو هی ولی بگیرم ازش مبایلو کردم سعی

  بودم بغلش تو تقریبا دیگه

  کرد بغلم کامل کمرمو دور گذاشت دستشو

 خانم اتنا به سالااام:پندار

 سینش به زدم مشت با

  میرسونه سالم خوبه.... مرسی ممنونم:پندار
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.. 

  بپرسم میخواستم... نه: پندار

  مدلیه چه لباسم نگو بهش نگووووو بهش جون اتنا:من

  بدم ادامه بیشتر نذاشت پندار دست

  نیار در بازی مسخره.... اتنا....  عه:پندار

  بپوشه نمیذارم نگیره قرار من پسند مورد اتنا

... 

  ببینم باید خودم نه

... 

  کردید یکی به دست پس

... 

 خانوم برات دارم دیگه باشه:پندار

... 

 خدافظ
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 !خوردی؟ ها ها:من

 میخورمت االن ولی نه:پندار

 ️من

 فوت کرد شروع و گردنم تو کرد صورتشو زدو خیمه روم پندار

  کردن

  قلقلکی که منم

  سرم رو بودم گذاشته خونرو کل

  دلم وای....پندار نکن....نکن:من

  خوردمت دیدی:پندار

  بخریم لباس تو برای بریم باید حاال:من

 !بریم؟ فردا

  نمیبرم تورو ولی میرم که رفتن:پندار

  بیخود:من

  ببینیم عروسی روز کنی صبر باید نخود: پندار
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 !اینطوریه؟ عه:من

  بلهههه:پندار

  باشه:من

  اوهوم:پندار

 نمیخرم تاجم تو با من پس:من

  کردی غلط: پندار

  ادب بی:من

 شد بلند روم از که دادم هلش

 میبینی حاال:من

  بخریم خونرو وسایل کنیم شروع بهتره ولی:پندار

 بااااشه:من

  میرم من باشه:پندار

  خدافظ:من

 .خدافظ:پندار
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  اومد دیانا رفت که پندار

  جون پریا دوست با کردم حال:دیانا

  گرم دمش اره:من

  اومد خوشم لباسم از که من: آنالی

  منم:دیانا

 بخریم خونرو وسایل بریم گفت پندار بخوابیم بریم:من

 !گرفتن؟ مگه! خونه؟:انالی

  نمیدونم:من

 نمیگن منم به:دیانا

 داریم کار کلی فردا که بخوابیم بریم بیخیال:من

 اتلیه و سالن برای بره باید که دادم ام پی پندار به خواب قبل

 میره گفت اونم بگیره وقت

**** 

 !بریم؟:من

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

699 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

  حاضرم منکه: دیانا

 حاضرم منم:انالی

  بیرون رفتیم باهم

 میخریدیم خونرو وسایل باید امروز

  بازار سمت رفتیم

 بود سخت برامون واقعا انتخاب مبلها بادیدن

 خوشگلن همشون:من

 بگیریم کدومو حاال اره: آنالی

  بگیرم راحتی میخوام منکه:من

  منم:انالی

  بگیرم تصمیم بعد ببینیم بریم بهتره: دیانا

  مبل پاساژ داخل رفتیم باهم

  زد برق چشمام لیمویی و سفید راحتی مبل یه دیدن با

 مغازه داخل رفتیم
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  داره هم نفره چهار خوری ناهار میز ست یه گفت فروشنده

  بود عااالی من نظر به

  ببینیم بازم بریم نظرم به:انالی

  اونجارو هااااا بچه وای:دیانا

 چیه:من

  کنید نگاه رو اسپرته مبل اون:دیانا

  کدوم دقیقا:من

  ویترین یه پشت کشیدتم گرفتو دستمو عصبانیت با دیانا

 ؟ نه خوشگله...ببین رو مبل این:دیانا

 خوبه خیلی اره وای:من

 کوسنای که ای پسته مغز سبز و شیری اسپرت مبل ست یه

 داشت کوچیک مربعی

  بود خوشگل خیلی

 باشه داشته هم خوری ناهار میز ست یه کنه خدا وای:دیانا

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

701 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 بپرسیم بریم داره،بیا حتما:من

 بریم اره:دیانا

 هم خوری ناهار میز ست مبالتون این ببخشید اقا سالم:دیانا

 ؟ داره

  متاسفانه نه:مرد

 ...بد چه وای:دیانا

 بدید سفارش میتونید بخواید اگه ولی:مرد

 ببینم؟ مدالشو میتونم:دیانا

 خدمتتون میارم االن بشینید بفرمایید حتمااا:مرد

 رو داری دوست خودت که مدلی بهتره خیلی اینجوری:انالی

 ..کنی انتخاب میتونی

 اره:دیانا

  دیانا دست داد دفترو و سمتمون اومد بزرگ دفتری با مرد

 میزنیم براتون ما بگید میتونید بخواید که کدومو هر:مرد
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 بشه؟ اماده تا میکشه طول چقدر:من

 هفته یه:مرد

 مبلو و کرد انتخاب قشنگ خیلی مدل یه خوش انتخاب با دیانا

 خرید

  بیرون اومدیم

  گرفت چشممو خیلی ای قهوه کرمو ست یه

 صورتی کرمو رنگی های گل با بود شیری که دیگه ست یه ولی

  گرفت چشممو قرمز و

 دوراهی تو افتادم من باز

  خورد زنگ مبایلم که بود موقع همون

  لبم رو اومد گشاد و گل لبخند یه اقا حاج اسم دیدن با

 اقا حاج علیکم سالم:من

 اسممو و میگیرم دستت از مبایلو اون من روز یه زهرمار:پندار

 میکنم عوض
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 میخوای چی کنم،حاال بیشتر مبایلمو رمزای باید پس:من

 اسمتو؟ بذاری

 کجایی؟ ، میکنم فکر موردش در بعدا:پندار

 مبلمان بازار اومدم:من

  ائنجا میایم االن هم ما کنید صبر پس:پندار

  منتظرم اوکی:من

 فعال:پندار

 فعال:من

  اومدن هم اریا و اهورا و  پندار دقیقه بیست ربع ازیه بعد

 موندم مبال از دوتا بین اومدی شد خوب چه پندار وای:من

 کدوما؟:پندار

 ... دادم نشون رو مبال بهش

 قشنگن خیلی اینا:پندار

 موندم همین برای میدونم:من
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  بگردیم باز بهتره میگم من اما:پندار

  باشه:من

 شدیم جدا ها بچه از کم کم

 بده نشون اهورا به خریدو که مبلی رفت دیانا

 ببینن هارو مغازه بقیه رفت اریا با هم انالی

  خوشگله خیلی این ببین بیا اتا:پندار

  زرشکی قرمزو و سفید راحتی مبل یه

  بود رنگی مبل های دسنه و ها کوسن بودو سفید بیشترش

  قشنگه خیلی این اره وااای:من

 موافقی؟ همین با:پندار

 قشنگه واقعا این اره: من

 میگیریم همینو پس:پندار

  باشه:من

 بگیریم خونرو ی دیگه وسایل رفتیم دادیمو سفارش مبلو اون
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 دیانا به زدم زنگ

 ها؟:دیانا

 دیگه گاوی اینقدر:من

 کرده؟ زیادی تنت به سرت:دیانا

 کردی؟ رم دیدی رو اهورا:من

 زدی؟ زنگ چرا بیخی اینارو:دیانا

 نداری؟ کاری میخرم رو دیگه وسایل میرم دارم:من

  ،خدافظ ندارم کاری نه:دیانا

 خدافظ:  من

..... 

 و ظرفشویی و لباسشویی ماشین یخچالو هم با اونروز

 خریدیم رو برقی وسایل و تلویزیون

 این از و گاز و پیز نیم و پلوپز که گفت و زد زنگ بهم مامان

  خریدن برام رو چیزا جور
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  خریدم ظرف سرویس رفتم نخریدمو اونارو منم

 برد خوابم سیع بودمو هالااک خونه رسیدم وقتی

 

  پریدم خواب از جیغ صدای با صبح

  پایین رفتم شدمو خارج اتاق از سریع

  خوشگل جعبه یه تو بود کرده سرشو ذوق با دیانا

 میزنی؟ جیغ چته؟چرا:من

 برام اهورا... ببین بیا اتا وای:گفت کردو نگاه بهم ذوق با دیانا

 خریده

 ببینم چیه:من

 بود جعبه داخل دیانا تاج من خدای واااای

  بود خوشگل واقعاااا

 شد حسویم من

 حالت به خوش دیان وای:من
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 میدونم خودم اره... دیانا نه دیان: گفت باز نیش با دیانا

  نیستا هم سلیقه بد اهورا این:من

 معلومه:گفت کردو اشاره خودش به دیانا

 دستشویی رفتم من زدیمو عق یه باهم انالی منو

  اشپزخونه تو رفتم صورت دستو شستن از بعد

 بود کرده اماده رو صبحونه انالی همیشه مثل

  نکنه درد انالی دست وااای:من

 ها بچه:دیانا

 بله؟:انالی و من

  کردیم خریدامونو بیشتر که ما: دیانا

 چطور؟ اره، خب:من

 ممنوعه منطقه بریم بیاید:دیانا

 پندار؟ و اهورا و اریا بی:انالی

 میشه اونم:دیانا
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 نیست امن اونا بدون گفت اریا ندیدی مگه بابا نه:من

 میشه هم اونا بدون گفتم بریم اونا بدون نگفتم که من:  دیانا

 اینا میکردیم؟حاال چیکار ما باشن اونا اینکه از قبل مگه ، رفت

 بریم؟ فردا پس و فردا میاید ولی میریم که اونا با بیخی رو

 خودمو لباس و پندار لباس فقط...نیستااا هم بدی فکر:من

 نگرفتم

  موافقم که من همینطور، منم خب:انالی

  بشیم اماده االن ازهمین پس:  دیانا

 تا رفتیم انالی منو و گفت پسرا به رفت دیانا صبحونه از بعد

  کنیم جمع نیازو مورد وسایل

 شد زده اتاقم در

 تو بیا:من

  داخل اومدن انالی و دیانا

  نیست شهر داخل گفت پندار:دیانا

 کجاست؟ پس:من
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 شهر قسمت باالترین:دیانا

 مطمئنی؟:من

 نه:دیانا

 میزنیم؟ حرف کی با داریم باش مارو پوووف:من

 چهارشنبس که االن از برداریم لباس گفتن بیخی رو اینا:دیانا

 میریم جمعه تا

 ممنوعه؟ منطقه میریم:من

 خان پندار خونه میریم امروز کنم فکر نه:دیانا

 ؟ بود قحط اسم اخه:من

 بردار روز سه واسه لباس کن ول رو اینا:انالی

  باشه:  من

 زدم زنگ پندار به

  جانم:پندار

 چیه؟ سالم،برناممون:من
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  میریم فردا ممنوعه منطقه بریم نمیشه که امروز:پندار

 (️خان پندار)بزرگم بابا خونه میریم امشب

 باشه:من

 فعال:پندار

 کردم جمع وسایلمو کردمو قطع

  در جلوی گذاشتم ساکمو

 شالگردن و کاله و مشکی شلوار با مشکی کوتاه پالتوی یه

 مشکی

 پایین رفتیم

 بودن اماده هم انالی و دیانا

  بیرون رفتیم باهم

 ..بودن منتظرمون در دم اهورا و اریا پندارو

 افتادیم راه ماشینو تو گذاشتیم وسایلو

  ماشین یه تو پندار و اهورا و دیانا منو همیشه برعکس اینبار
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  ماشین یه تو اریا و انالی

 بده رو خوراکیا کیسه ، دیانا:من

 نمیدم:دیانا

 چرا؟:من

 بخورم میخوام:دیانا

  من بده میگم:من

  بهم داد رو کیسه دیانا

 پنداار:من

  جانم:پندار

 عق:دیانا

 دیانا برات دارم:من

 اب یا انبه ؟اب میخوری چی:گفتم پندارو سمت کردم رو

 پرتقال؟

 امممم:پندار
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 باشه....پرتقال اب:من

  پرتقال اب گفتم بهت کی من عه: پندار

 میگم من هرچی نزن حرف:من

  میخوام انبه اب من:پندار

 نداریم:من

 چی؟ یعنی:پندار

 خورد عشقت یعنی:من

 میخوردم که همینجوری دهنمو تو کردم رو انبه اب نیِ بعد

 میکردم نگاش

 قدش بزن قیافشووو خدا وااااای:گفت و خنده زیر زد اهورا یهو

 دستش به زدم محکم

 دیگه دارم تا دو شما برای من:پندار

 مثال؟:من

 میبینی حاال: پندار

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

713 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 بده رو انبه اب اون اهورا:دیانا

 نداریم:اهورا

 خوردی؟ نکنه: دیانا

  جونم نوش: اهورا

 اهورا جون به افتاد دیانا

 گردون برش خوردی؟.... چی...واسه:دیانا

 زدن عق کرد شروع بعد کرد نگاه من به پوکر اهورا

 خوبی؟ اهورا..... اهورا:دیانا

 دیگه میگردونم برش اهورا؟دارم

  زد هم به حالمونو ااااههههه

  بیرون کرد ماشین پنجره از کلشو که پندار

 همینطور منم

 اهورا جون به افتاد باز دیانا 

 گمشوووو.... زدیییی بهم حالموووو کثاااافط اااااههههههه:دیانا
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 زدنش کرد شروع بعد

 اتانازو هم چندتا یه میزنی داری که جاال زحمت بی دیانا:پندار

  انبه اب سر بزنمش نشد میکنم رانندگی دارم من بزن

 حتماااا:دیانا

  من زدن به کرد شروع پشت از  بعد

 بگیرش اهورا.. ای.... ببینم عقب برو وحشی عه:من

 کرد بغل رو دیانا حرکت یه با اهورا

 اب گفتی که تو خاطر به من باش رمانتیک یکم عزیزم:اهورا

 تو اما تو به بدم بیارم در معدم تو از میخواستم بدم پس انبتو

 میزنی؟ منو

 نداری احساسات اصال

  خنده زیر زدیم هممون حرفش این با

 اون با توام... نفتی چراغ مارو میگیره برق همرو اه:دیانا

 اونور برو رمانتیکت احساسات

  شنیدم رو بودم عاشقش موقع یه که اهنگی صدای با یهو
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 ندادم اجازه اما کنه عوضش خواست پندار

  کردم نگاه بودم معلوم ماشین بغل ایینه از که دیانا به

 میکرد نگام داشت اونم

 میدادم گوش بلند صدای با اهنگو این بود سالم 16 یا 15وقتی

 شکست که بودم عاشقی انگار که میوردم در اطفاری ادا یه و

  خورده

  بود بقیه کردن اسکل فقط قصدم دونست نمی هیشکی ولی

 رو گذاشت دستشو دیانا و خنده زیر زدم بلند صدای با

 داد تکون تاسف روی از سری پیشونیشو

  بود دیانا کردم اسگول که کسی اولین اخه

 بر دیانا از چشم میشدو بلند هام خنده صدای لحظه هر

  نمیداشتم

 میکردم مسخرش داشتم چون

 جلوشو اهورا که بزنتم خواست اوردو هجوم سمتم به دیانا

 گرفت
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 میکنی رم خیلی امروز میکم احساساتم نهایت با عزیزم:اهورا

 نمیرسن؟ بهت چرا

 نمیرسن؟ بهم که چی یعنی:  دیانا

  کرد نگاه من به کردو باز نیششو اهورا

 نمیزنیم واکسنتو چرا اینکه یعنی:من

 چی؟ واکسن:دیانا

 کردیم نگاه هم به پوکر پندار و اهورا و من

 هاری:من

 چچییییییییییییییی؟:دیانا

 کن کمک خودت خدایا:من

 باش نداشته کاری من با میکنم رانندگی دارم من:پندار

 گفت اهورا نگفتم که من:من

 همین کنید فرمت مبایلمو مرگم از قبل: اهورا

 برد خوابم من اهورا و دیانا های کتکاری از بعد
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 دیانا و  میکرد رانندگی داشت پندار کردم باز چشمامو وقتی

 بود گذاشته سرشو اهورا و اهورا شونه رو بود گذاشته سرشو

 بودن خوابیده و دیانا سر رو

 خوابیدی نشده هم ربع شدی؟یه بیدار:پندار

 میرسیم؟ کی:من

  دیگه ساعت یک:پندار

 دوره؟ پدربزرگت خونه انقدر چرا:من

  خواست خودش:پندار

 چرا؟: من

 نیست خوب براش الودس تهران دیگه:پندار

 ببینمش مشتاقم خیلی:من

 منه شبیه:پندار

 اونی شبیه تو که اینه منظورت: من

  اره ؟ ها:پندار
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  بزرگ خیلی خیلی ویالی یه جلوی رسیدیم ساعت یک بعد

 درد گردنم کنم نگاه عمارت بگم بهتر یا ویال کل به میخواستم

 میگرفت

 اویزون پندار گردن به رفتم زیبا العاده فوق جنگل دیدن با

 :گفتم شدمو

 ؟ بندازیم جنگل این به نگاه یا بریم اول میشه عشــــــــقم

 نه:پندار

 خدااااا ترو:من

 نه زشته:پندار

  کردم مظلوم قیافمو

 هااااا نکشه طول زیاد....کنم چیکااار تو دست از اخه:پندار

  میدم قول:من

 جنگل داخل رفتیم انالی و دیانا با بعد

  بود قشنگ خیلی خیلی
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  بود زالل و خنک خیلی که داشت رودخونه یه

 برگشتیم دقیقه ده بعد

  بود شده داغون پام پوشیدم که بلندی پاشنه کفش اون با

 خورد خوشگل پیچ یه پام که برمیگشتیم داشتیم

  نیومد در صدام ولی برم راه درست نمیتونستم

 نیومد درد اونقدرام

 پندار بزرگ بابا خونه سمت برگشتیم

 میکرد نگام داشت در جلوی پندار

 کنم خالص کفشا این دست از پامو میخواستم

  پندار کنار رفتم

 افتابیشو عینک اوووو

 کنم حفظ تعادلمو پا یه با بتونم تا گرفتم و پندار دست

 شد نابود پام درد از مردم ای:من
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 از بعد بود خوشگل چقدر نمیدونی پندار وااای: گفتم ذوق با بعد

  بندازیم نگاه یه بریم باید حتمااا استراحتت

 میکرد نگام فقط نمیگفتو هیچی پندار

  انداختم همنجا دراوردمو پام از رو کفشا

 کفشامو و شد خم بود دستش تو دستم که همونجوری پندار

 کفشی جا رو گذاشت برداشتو

 پیچ میومدیم داشتیم میکنه درد خیلی پام پندار واااای:من 

 خورد

  میداد تکون پامو اروم اروم شدو خم پندار

  ندید اسیب اونقدرام:من

 نمیزنه حرف چرا

 پندار:من

 نداد جوابی

 پندااار:من

 میکرد نگاه پام به داشت همچنان اون ولی
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 خوبی؟ پندار:من

  نیست پندار من اسم...: 

 وایساد روبروم شدو بلند

 :گفت و برداشت چشمش رو از عینکشو

  ه سپهرداد من اسم...: 

 داد؟ سپهر

 برداشت چشمش رو از عینکشو

  طوسی چشمای

 چشاش رنگ این ولی مشکیه چشماش که پندار برعکس واااو

 غریبه عجیب

 میکردم نگاش تعجب با داشتم هنوز

  داخل رفتم بهش توجه بدون برگشتمو ناگهانی

 ایششش باشه پندار شبیه انقدر میده معنی چه

  قشنگی خونه چه واو... داخل رفتم
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 بود سلطنتی و سفید و طالیی رنگ به چیش همه

  گشتم پندار دنبال چشم با

 سمتم میومد داشت دور از

  بابابزرگشه این کنم فکر اخ اخ

  نبودن من متوجه میزدو حرف داشت باباگندش کنار پندار

  که همن شبیه همه اینجا اه

  بود سپهرداد و پندار از ترکیبی پندار بزرگ بابا ببخشید نه

 باهوش) برادرشه کنم فکر فهمیدم کیه؟اها سپهرداد اصال

 ...(دیگه برادرشه شبیهشه انقدر وقتی

 کردم سالم مودبانه خیلی ترشونو نزدیک رفتم

  سالم:من

  سالم:پندار پدربزرگ

 خانومم اینم جون بابا:پندار
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 با انقدر که میخوام معذرت. هستم بزرگمنش اتاناز من:من

 باعث و کردن وسوسم اطراف منظره خدمتتون رسیدم تاخیر

  برسم خدمت احترام ادای برای تاخیر با شد

 وایساده خان پندار سر پشت دقیقا اهورا و اریا و انالی و دیانا

  بود کرده هنگ مخشون من حرفای با و بود

  حرفا این به چه منو داشتن حقم

 حرف اینجوری کسایی همچین زدن مخ برای باید باالخره ولی

  زد

 خخخ

 از بیشتر...دخترم بزنی حرف رسمی انقدر نیست نیاز:بزرگ پدر

 زیبایی شنیدم پریا از که اونی

 ممنون دارید لطف شما:من

 دل کسی چه به پندار این ببینم بودم مشتاق خیلی:پدربزرگ

  داده

 پسرم داشتی حق:پندار سمت کرد رو

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

724 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

 اتاناز به دلمو من جون بابا بابا، من؟نه کی:گفت خندیدو پندار

 کنم قبولش که پام به افتاد بعد و داده من به دلشو اون ندادم

  پاش رو زدم محکم وایسادمو پندار کنار رفتم ریلکس خیلی

  شد قرمز ثانیه چند عرض در پندار قیافه

  برعکس کامال البته:پندار

 افتاده پام و دست به چطور نمیاد یادت عزیزم...  بله:من

 بودی؟

 کی؟....  نه: گفت و کرد صاف گلوشو الکی پندار

  هست فیلمش باباجون...  نداره عب باشه:من

 همراهته؟ االن جدی؟: جون  بابا

 نیست خوب سنت واسه اخه گفتم چی یه من اقا

 نشون همشو من ما پیش بیاید روز یه شما نیست همرام:من

 میدم

 تهران بیام شد واجب پس: باباجون

 انداختیمون دردسری چه تو ببین:پندار
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 میدونم خودم: من

 بیارید تشریف....بله:من

 داخل اومد سپهرداد

 توعه شبیه خیلی اداداشت: گفتم پندار گوش دم

 اوهوم: پندار

 ندیدم داداشتو حاال تا میشه باورت:من

 رو بابا و مامان سپهردادو منو بزرگ عکس تو یعنی:پندار

 ندیدی؟

 ..نزدیک از باهوش:من

 میگی راست اها:پندار

 ندیدمش؟ حاال تا چرا:من

 نبود ایران یعنی نبود االن تا اون:پندار

 بشینیم اینجا شب تا که نمیخوای بیرون بریم بیا بیخی:من

 کنیم؟ نگاه همو
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  میریم کنم استراحت یکم: پندار

 کجاست؟ اتاقمون باشه: من

 کنی؟ استراحت میخوای هم تو باالست:پندار

  تو کنار نه ولی شاید:  من

  شد خالی بادش پندار

 دخترا پیش رفتم زدمو پوزخند بهش

 حیاط تو رفتیم دخترا پیشنهاد به

  بود ای العاده فوق هوای

 ابریم هوای عاشق من و بود ابری هوا

 نداره؟ دریا اینجا:دیانا

 نمیدونم:من

  نمیکنم فکر:انالی

 هااااا بچه وای:من

 چیه؟:دیانا
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 کنید نگاه رو درختی تاب اون: من

  تاب اون سمت رفتم سریع بعد

  بود شده درست محکم چوب تیکه یه و معمولی طناب با تاب

  تابام این عاااشق که من وااای

 بده حلم بیا دیانا:من

 چند چندینو حرص کردن خالی برای خوبیه فرصت اره: دیانا

 کنم خالی سرت نتونستم که ساله

  بیا تو انالی...  نیا من نزدیک هوی:من

 بخور تاب خودت ندارم حال من:انالی 

  پنداااااااااااااااااااار:زدم داد

 ؟ شده چی: گفت کردو باز تراسو در نگران پندار

  بده حلم بیا: من

 ؟ خواابم نمیبینی: پندار

 بخواب بخواب ببخشید اوه:من
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  دیگه باش ادم دیانا: من

 بیا کردم شوخی:دیانا

 بدی حل منو شیو پیاده زود باید ولی:دیانا

  بیا باشه: من

  میداد بیشتری هیجان من به این و میگرفت اووج خیلی تاب

 شد تاب سوار دیانا خوردن تاب یکم بعد

 ترس از که دیانا قیافه به خندیدن و کردن داد و جیغ کلی بعد 

  میگرفت خودش به مختلف های شکل

 خودمونم برگردیمو گرفتیم تصمیم شدیم خسته دیگه

 کنیم استراحت

  کردیم پیدا خودمونو اتاق بدبختی کلی با

  بود خوابیده شلوارک و لخت تنه نیم با پندار

 اقا حاج داره هیکلی عجب جان جان

  کشیدم پتو روش
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 رو نمیشد بودو گرفته تختو کل تقریبا انداختم بهش نگاه یه

  خوابید تخت

  گرفتی جدی تو نمیخوابم کنارت کردم شوخی من جنبه بی

 دراز بود اتاق توی که ای نفره دو مبل رو رفتم گفتم ایششی یه

  کشیدم

  نکنم یخ که خودم رو دادم هم پتو یه

 برد خوابم که نکشید دقیقه به

... 

  گرمه چقدر اووووف کردم باز چشمامو زیاد گرمای از

  کردم نگاه خودم به

  بود روم پتو بودمو کشیده دراز تخت رو

  پنداره کار حتما

 راحته نداره عقل

 پتوی این به نه انداختم خودم روی که نازکی پتوی اون به نه

  کلفت
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  کردم نگاه ساعت به

 چند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  کردم نگاه بیرون به دقیقه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 6.54

  بود تاریک

 شب؟ یا صبحه االن! وا؟

 داخل اومد پندار شدو باز اتاق در

 شب؟ یا روزه االن:من

 شب:پندار

 بودم خسته چقدر خدا ای:من

 بقیه پیش بریم کن عوض اوهوم،لباستو:پندار

 میام من برو تو:من

 کنم عوض لباسمو میخوام منم:پندار

 زدی؟ ش*ی*ج چرا؟: من

  روم ریخت چایی بامزه نه: پندار
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 سوختی؟:من

  بود شده سرد چاییش نه: پندار

  کمدش سمت رفت پندار

 ساک سمت رفتم منم

 کمد تو گذاشتم هم رو تو لباسای:پندار

 مرسی:من

 کردم عوضشون و برداشتمو لباسامو و کمد سمت رفتم

 بود کرده عوض لباساشو پندارم

 ...پایین رفتیم باهم

 بودن چایی خوردن مشغول بودنو نشسته اشپزخونه تو همه

  ما سمت چرخید ها سر ی همه ما ورود با

 کنار طوسی چشمای با و چهره خوش اما مسن خانم یه

  بود نشسته باباجون

  بیارش بیارش گفتی هی زنم اینم خانم مامان:پندار
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 خوش خودم مثل فهمیدم سلیقت، این به بنازم: جون مامان

  ای سلیقه

  معلومه:باباجون

  شیفته خود ایشششش:جون مامان

 همگی به سالم:من

 کردم بغلش و جونو مامان سمت رفتم بعد

 اتانازم من:من

 نازنینم منم:جون مامان

 نازی مامان میکنم صداتون پس:من

  وایسادید چرا بشینید بیاید خوبه، خیلی اره:نازی مامان

 نشستیم هم کنار پندار منو

 ممنوعه؟ منطقه برید میخواید فردا:نازی مامان

 ...بیاید میخواید هم شما نکنه بله:اریا

 بپوشید گرم لباس سرده احتماال اونجا خیر نه:نازی مامان
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 باشه شده خنک باید بهاریم نزدیک مطمئنید؟االن:من

  سرده همیشه اونجا:اهورا

 کجاست؟ مگه جدی؟: دیانا

 ...ببینید خودتون باید:پندار

... 

  خوابیدیم رفتیم همه شام از بعد

  برد خوابم همه از زودتر من

  میومد اب شیر صدای شدم بیدار که االنم

  بود حموم پندار

 ..بود دراورده شورشو دیگه این اوووف

  کرد دیر انقدر چرا

 مردی؟ پندااار:من

 گرفتم؟ تورو جای مگه:پندار

 دقیقا:من
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  عه:پندار

  حموم برم میخوام بیرون بیا:من

 میام االن باشه باشه:پندار

  سریع:من

 بیرون بیاد شدم منتظر برداشتمو حولمو و لباسا

 میده طولش داره بازم ولی

 بگیر حالشو یکم بذار

 شویی ظرف مایع و روغن یکم و اشپزخونه تو رفتم سریع

  اتاق تو رفتم برداشتمو

  کردم پخشش و کمد جلوی ریختم یکم رو مایع و روغن

  کمدش سمت رفت بیرونو اومد حموم از پندار

 .... شدم منتظر وایسادمو حموم در دم

 بمــــــــــــــــــــــــــــــــب
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 نشیمنگاهش با و هوا رو رفت پاش ئوتا لحظه یه واسه پندار

  اومد فرود زمین رو

 حموم داخل رفتم خنده با و خنده زیر زدم بلند

 :اهورا

 زدم لبخند روم به رو دیدنش با کردمو باز چشامو

 خوابیده ناز چه اوخی

  رفتم ور باهاشون و نرمش موهای تو بردم دستمو

 نکرد باز چشماشو ولی لرزید پلکش

 بازی موهاش با بیشتر که بود زده خواب به خودشو مطمئنم

 کنم

 خانوووم رفتی لو... آی آی آی

 کردن یوهاهاها و سرم تو اومدن شیطانی افکار

 الکی یکم اینکه بعد برداشتمو گوشیمو دستم یکی اون با

  گوشم دم گذاشتم رفتم ور باهاش

 (میخوره بوق داره مثال) کردم مکث یکم
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 خوبی؟ عزیزم سالم الو:اروم صدای با من

_... 

 چخبرا برم قربونت آره

_... 

 بیام نمیتونم که فعال نه

 توهم رفت اخماش که دیدم

 کشید دستم از گوشیو و شد بلند که بدم ادامه خواستم

 و قطعه بعدا بخون ،فاتحشو بیاد نمیتونه هیچوقت:دیانا

 ببینش بیا میکنم اس واست ردیفشو

 نیست تماسی صفحه دید که کنه قطع اومد بعد

 شه عن میکردم قطع اول باید من ، چرا کرد قطع اه:دیانا

 دیوونه خنگوله...رفت ضعف براش دلم

 بود؟ کی:گفت و سمتم برگشت

 عشقم: من
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 تو اشک ولی باز کنه داد و جیغ یا بزنتم بیاد داشتم توقع

 شد جمع چشاش

 دیدم ولی نبینم که برگردوند روشو سریع

 نگاه بدون و پوشید شومیز یه تاپش رو کمدشو سمت رفت

 کردم بغلش پشت از که بیرون بره خواست من کردن

 نمیرسید بهم زورش ولی کنم ولش که کرد تقال

 جا گریونش چشمای دیدن با که خودم سمت برگردوندمش

 خوردم

 کردی که بود ای شوخی چه این مخت تو خاک اهورا واای

 گفتم و بوسیدم پیشونیشو بیارم در دلش از اینکه واسه

 ناراحت انقدر نمیکردم فکر ، بود شوخی عزیزم ببخشید:من

 پلکت ، نیست ای شماره ببین کن چک تماسهامو بیا بشی

  خورد تکون

 ... که کردم اینکارو بیداری فهمیدم
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 نداشتی حق باشه شوخیم ، بسه: گفت و برگردونو روشو

 هم شوخیم اهل خودم هم که میدونی خودت ، کنی اینکارو

 اتاناز با زیاد اینکه

 کاری این ولی... خرکی شوخیای ،حتی کردیم شوخی انالی و 

  نبود شوخی کردی تو که

 بیرون بره که زد پس دستمو و کرد پاک اشکاشو بعد

  کشیدم موهام تو دستی کالفه

 بشه اروم یکم میذاشتم باید کرد نازکشی نمیشد االن

 اتاق پنجره از پوشیدم لباسامو اینکه بعد گرفتمو دوش یه رفتم

 اروم و نشسته تاب روی دیدم که انداختم بیرون به نگاهی یه

 میده تاب خودشو

 دیدم رو پندار که حیاط سمت برم خواستم بیرونو زدم اتاق از

 بیرون اومد اتاقش از دست به نشیمنگاه

 بود شده دار خنده خیلی خخخخ

 گرفتی؟ نشیمنگاه ارتروز برادر، بخیر صبحتون بههه:من
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 اتانازه تقصیره همش ، خفه: گفت و کرد نگام چپ چپ

 ها میاره در پندارو پدر خوب اتانازم این خخخ

 وازلین میگفت میکرد درد هرجاییمون بزرگم مامان یادمه:من

 میده جواب کن امتحان توهم ، بمالین

 کردم فرار دستش زیر از که بزنتم خواست حرفم بعد

 میری کجا حاال:گفت پندار که پاینن رفتم ها پله از

 نازکشی:من

 زدی گندی چه باز:پندار

 باش نشیمنگاهت فکر ب برو تو:من

 دادم ادامه راهمو ندادمو اهمیت بعدیش حرف به

  دادم هلش اروم و رفتم پشت از

 منم فهمید انگار نزد حرفی ولی خورد جا کردم حس

 روش به رو رفتم و وایسوندم تابو دقیقه چند بعد

 قهری؟:من
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 ازت دلخورم فقط نه،:گفت اروم

  میخوری؟ دل ، عه:من

 خندیدم هه هه هه:گفت و اورد در ادا

 ️کرد عنم بسی

 یکیشونو رفتم سریع افتاد باغچه تو خوشگل گالی به چشم

 دیانا سمت گرفتم و کندم

 عشق با تقدیم:من

 خوشگله چقدر وااای: رفته یادش چیزو همه که انگار هم دیانا

 مرسییی

 اومد پندار مادربزرگ صدای لحظه همون

 ، حساسه خیلی گالش رو جون نازنین بود رفته یادم اخخخخ

 رفته ابروم بفهمه اگه

 ، شماها کجایید:گفت میشد نزدیک بهمون که همینجور

 بخوریم صبحونه بریم بیاید ، رفتید وری یه هرکدومتون
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 رو افتاد محو اخم یه افتاد دیانا دست تو گل به که چشماش

 رفت بین از سریع ولی صورتش

 واس بود فهمیده انگار ، کرد نگاهم خنده با و سمتم برگشت

  کشیه منت

  کردم نگاهش( شگفتا)شرمنده منم

 دنبالمون اومدید چرا شما میایم، ،االن جون نازی ببخشید:دیانا

 کنم صدا شمارم گفتم حیاط تو بیام خواستم:جون نازنین

 دیگه بریم پس:گفت و زد لبخند یه دیانا

 کنه جمع وسایلشو تا اتاقش تو رفت هرکی صبحونه بعد

 نیسن لباسام دیدم که کردم باز کمدو در و اوردم در پیرنمو

  کردم جمع بیای اینکه قبل لباساتو:دیانا

 االن بپوشم چی من پس عهه:من

 هیچی:دیانا

 در شلوارمو خواستم بعد باشههه: گفتم و باال انداختم ابروهامو

  سمتم انداخت تختو رو متکای و کشید جیغ که بیارم
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  منحرفتااا مخ تو خاک ینی:دیانا

 داشته میتونه ای دیگه معنیه چه هیچی خب:گفتم و خندیدم

 باشه

 ...خبب امممم...مثال... ،مثال معنیا خیلی:دیانا

 اومد در حرصش که خندیدم

 ادمه نیته مهم اصال ایش،:دیانا

  میفرمایید درست شما بعله بعله:اهورا

  اویزونه در پشت کردم اتو برات لباس دست یه:دیانا

  بدم جایزتو بیا ممنون خیلی ، اووو:من

 کردم عوض لباسامو رفتم و بوسیدم لپشو

 اهورااا:دیانا

 جونم:من

 بپرسم میخوام وقته خیلی سوالیو یه...  ،چیزه اممم:دیانا

 عزیزم  بپرس:من
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 ...خببب:دیانا

 میکنی؟ اینجوری چرا نیسی؟ راحت من با مگه ، دیانا:من

 ؟ نشد خبری مبین از... میگم ، شی ناراحت میترسم اخه:دیانا

 اون از خبریم مونده باز همینجوری پروندش که شکایتمون

 قرار ، نیست

  چیزی ولی کجاست ببینی کنی تحقیق شد 

 دیگه نگفتی

 شه کم ما زندگی از نمیخواد پسره این شر پووف

 که ندم حالتی تغییر چهرم تو کردم سعی و بیرون دادم نفسمو

 شدم ناراحت کنه فکر دیانا

 فهمیدم ، دراره اطالعاتشو که دوستام از یکی دادم ، خب:من

 شده خارج ایران از

 سراغ برگشت اگرم ، برنگرده هیچوقت کنه خدا ، هووف:دیانا

 نیاد من
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 بیاد بمیره بخواد اینکه مگر:گفتم بگیرمو اخممو جلو نتونستم

 اون دست از فرار بخاطره نمیره یادم هیچوقت ، تو سراغ

  کردی تصادف

 بدترین نمیره یادم:دادم ادامه و دادم فشار هم رو چشامو

 دستت از اگه بخدا ، بود عوضی اون بخاطر عمرم لحظات

 میکشتمش میدادم

 بغلم تو خزید و زد خوشگلش لبخندای اون از

 بهش ، میپرسیدم اول از نباید اصال ، حرفا این بیخیال:دیانا

  نکن فکر

 کشیدم لپشو بعد چشم:گفتم خندیدمو

  بکشیا لپمو میاد بدم گفتم دفعه صد اه:گفت و کشید جیغی

 شدیااا جیغو جیغ خیلی جدیدا:من

 میخوای االنم دیدی،:گفتم که بکشه جیغ دوباره کرد باز دهنشو

 باز بزنی جیغ
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 هم حاال میشم، مجبور که میکنی یکارایی خب:گفت و خندید

 جیغ صدای من بر عالوه وگرنه کنم عوض لباسمو برم کن ولم

 میشه بلند انالیم و اتانار

 که بودم نیاورده راه سر از گوشمو ، کردم ولش خندیدمو

 :دیانا

 پایین رفتیم و کردم عوض لباسامو سریع

  میرفت راه اروم اروم پندار

 ؟ چشه اقاتون: پرسیدم اتاناز از

 که باال بردم دستمو خنده از پاچیدم کرد تعریف برام که اتاناز

  قدش بزنه

 ی خنده با و دادم خالی جا که بهم بزنه دستشو اومد اونم

 شدم رد بغلش از شیطانی

 عوضی:اتاناز

 گوزنی زن:من
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 نگاه همو برگشتیم بعد پندار سمت چرخید نگاهمون همزمان

 خندیدیم هرهر و کردیم

  دوتایی بهم میگید چی:انالی

 برس( اریا)بازیت خمیر به برو شما:من

 مزدا اهورا بگم اقاتون به من خوبه کناااا صحبت درست:انالی

 هورا؟ جیغو دستو یا

 که اینارو خب:گفتم بیخیالی با ولی نداشتما دوست واقع در

 میگم بهش خودمم

 میکنم صداش مزدا اهورا بعد به این از پس:انالی

 دیگه بریم شید سوار بیاید:پندار

 اومدییممم:اتاناز

 هیوال  اهنگ که کرد روشن ضبطو پندار شدیم سوار اینکه بعد

 شد پخش بکس ام تی

 اوردن در ادا کردیم شروع هم اهورا و من

 "بدجنس درویش یه بودم زندگیم کل من"
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 کردیم نگاه همو و کردیم بدجنس قیافمونو

 "بنز چند بده بهم خدا میکردم دعا عمرم نصف"

 "خداا" گفتیم اهنگ همراه و باال بردیم دعا حالت به دستامونو

 چنورز با زنجانی راه برم خواستم"

 "مهندس کرد منو کتک با ماما ولی

 اهنگ با زدمو اهورا به الکی سری تو یدونه اینجا

 "بیشوور"گفتم

 رسیدیم باحالش جای به که میدادیم ادامه اهنگ با همینجوری

 "هیوالاام من"

 ️کنم هیوال شبیه خودمو کردم سعی

 "پام زیر نشی له بپا"

 کردیم اشاره زیرش به و باال اوردیم پاهامونو

 "هیوالم من"
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 مثال)کردیم چپرچالغ قیافمونو و کردیم هم نزدیک صورتامونو

 (️هیوالیم

  دادیم  ادامه اخر تا همینجوری

  دیگه بودیم گرفته دلدرد خنده از

 کردنش حفظ سر اتاناز با یادمه داشتم دوس خیلی اهنگو این

 بودمش حفظ حفظ همین برای بودیم بسته شرط

  شد جمع اطرافمون به حواسم شد تموم که اهنگ

  بود درخت از پر دورمون

 باحاله چه اینجا وای:من

 میشه باحالترم: گفت و زد بهم چشمکی اهورا

 بود درختا بین که راهی یه وارد و کرد کج فرمونو پندار جایی یه

 شد

  میشد تر مخوف جنگل میرفت جلوتر هرچی

 بود ،خوفناک بود یجوری جوش

  شد تموم جاده رفتیم جلوتر یکم
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 ،یاااخدااا.. کردم نگاه بغلمون به

 دیگه کجاست اینجا اهوراااا،:من

 جای اون ، قدیمیه قبرستونه یه اینجا ، عزیزم نترس:اهورا

 پشتشه هم ممنوعه

 نمیره جلوتر اینجا از کسی چون

 خوفناکه ،خیلی وووییی:من

 خب نکن نگاه بهش:اهورا

 عشقم راهنماییت از مرسی:من

 بغلم بیا خب:اهورا

 و کرد بغلم اونم روسینش گذاشتم سرمو کردمو باز نیشامو

 بوداااا خدات از:گفت

 بیرون اومدم بغلش از و خندیدم

 اصال نخواستم:من

 کرد باز دستاشو بعد بیا نشو لوس:اهورا
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  کردم نگاه بیرونو جلو شیشه از و بغلش رفتم

 بزرگ بوته یه تو میرفت داشت مستقیم پندار

 واسااااا الوووو، میری، کجا پندار:اتاناز

 میرم کجا دارم میدونم من ، نباشه کاریت شما:پندار

 چشامونو اتانازم و من شد نزدیک بوته به سرعت با همونجور

 کشیدیم کوتاه جیغ یه و بستیم

 باز صدر علی غار اندازه دهنمون کردیم باز چشامونو وقتی ولی

 شد

 شگفتاااااا:من

 جااییه عجب:اتاناز

 جارو همه میریم بعد پارکینگش تو ببرم ماشینو وایسید:پندار

 میگردیم

 منطقه سمت به دویدم ذوق با من شدیم پیاده ماشین از تا

 کشید و گرفت دستمو اهورا که ممنوعه
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 ممکنه قاطیه اینجا ،چون کنید ول مارو دستای نباید اونجا:اهورا

 کنن اذیتتون

 اوردید مارو دیگه چرا پس ، اوه اوه:من

 جدا ازمون که اوردیمتون شرط این به نرفته که یادت:اهورا

 نشید

  پوووف

 باو باشه:من

 رسیدن موقع همون اریاهم و انالی

 افتادیم راه باهم و برداشتیم وسایالرو

 ️عههههههه

 بیدارم؟ من اتاناز:من

 کامال فهمیدم که زد بهم چک یه برگشت تعارف بی اتاناز

 ️بیدارم

 بودیم کرده تعجب تامون 3هر

 بود قشنگی و باحال جای واقعا
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 اونجا که خوشگلی ابشار بغل و بود پوشونده درخت جارو همه

 باالی از که بودن گذاشته پیچی پیچ بزرگ سرسره یه بود

  داشت ادامه پایینش تا ابشار

  داشت االچیق کلی که بود سبز فضای یه ابشار پایین

  بودن اونجا ادم نفر 100 کم کم

 بود کرده پر اونجارو فضای کل اهنگ صدای

  االچیقا از یکی سمت به رفتن و کشیدن دستمونو پسرا

 االچیق تو گذاشتیم وسایلمونو

 ساختن اینجا امکاناتی همچین یه چجوری:اتاناز

 واس اینجارو اول خرپوله، خیلی که پسرس یه مال اینجا:اریا

 و اورد دوستاشم کم کم ولی بود ساخته خودش تفریح

 شد شلوغ اینجا کم کم همینجوری ، دوستاشونو دوستاشم

 جلب چه:من
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 :پندار

 ...دیانا...انالی...اتاناز

  نمیشستن اروم جا یه هیچکدوم

 دور دیدرسمون از تا بذاریم تنهاشون لحظه یه میترسیدیم

 نبود دلمون تو دل که اونموقعس بشن

  میرفتیم اونور و اینور دنبالشون همش

 بشین جا یه بیا...اتانااااز:من

 بشینم اینجا نیومدم:اتاناز

 برو میخواد دلت هرجا من با بگیر دستمو حداقل:من

  بیا دنبالم تو بکشمت میرم هرجا نمیتونم: اتاناز

 دستش از کنم چیکار خدااا اوووف

 جا یه شدنو خسته تاشون هرسه پریدن باالپایین کلی از بعد

  نشستن

  بگیرن عکس تا شدن بلند تا سه اون باز بشینیم خواستیم تا
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  شدن خسته رفتن اونور اینور شب تا اونا خالصه

  بود خوابیده شونمو رو بود گذاشته سرشو اتاناز

 بودن سرد متوجه که کنار بزنم صورتش رو از موهاشو خواستم

  شدم صورتش

  زدم رو بخاری و ماشین تو بردمش کردمو بلندش سریع

 خونه برگشتیم کردیمو جمع وسایالرو اهورا و اریا با

.... 

  تهران برگشتیم زود صبح فردا شب اون بعد

 دم ما کار همیشه مثل ولی بخرن لباس عید برای رفتن دخترا

  میکردیم تمومشون تعطیالت از قبل تا باید و بود زیاد عید

 پرویی با اونم بخره لباس منم برای بگم اتاناز به شدم مجبور

  خواست پول ازم

 میگیری؟ حقوق چی واسه تو پس:من

 خودم برای:اتاناز

 بردار پولم کیف تو از:من
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 رمزش؟: اتاناز

  کنم تحمل دنیاتو نمیتونم دختر این بی من خدا

 جمع هم دور همگی سال تحویل لحظه گذشتو هفته یه سریع

  شدیم

 میشه تحویل سال دیگه ثانیه 2:30 تا

  عروسیمونه فردا

 نیست دلم تو دل

 میکنم شکر بهم دادنش بابت خدارو کنارمه اتاناز میبینم بار هر

 بهش زدم زل لبخند با

 حد این تا نه ولی خوشگلم انقدر میدونستم وای:اتاناز

 زاارت:من

  کردن نگام تعجب با دیانا و اتاناز

 بگیری دهنتو جلوی میکنی سرفه وقتی نگرفتی یاد:اتاناز

 بگذره کل کل بدون دقیقه دو این بذار اتاناز:من
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  میکنم فکر موردش در باشه:اتاناز

  ساعت به زدم زل گرفتمو دستاشو

  بوووم

 اینجور از و بوس هرگونه از لطفا مبااااارک همتووون عید:اتاناز

 ...کنی خودداری اکیدا من با کاری کثافط

 لباش رو گذاشتم لبمو بزنه کامل حرفشو نذاشتم

 گاوی انقدر نمیدونستم گفتم خوبه:اتاناز

 من جزز کنن بوست ندارن حق بقیه:من

 ...بله:اتاناز

 تمام دارم دوست نهایت بی:گفت کردو بغلم محکم اتاناز

  زندگیم

 نمیرسی من به:پندار

  باشه ایش:اتناز

 نکنید نگاه مارو: اهورا
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 سمتمون برمیگردن همه که اینطوری اهورا واای:دیانا

 بوسید رو دیانا معطلی بدون بعد بهتررر:اهورا

 بدم کادوتو بریم بیا خانومم:اریا

 و نداد اهمیت اون ولی کردیم نگاهش شیطنت و شک با ما

 ...رفت کجا نمیدونم و کشید انالیو دست

***& 

  ندیدم و اتاناز االن تا موقعه اون از بعد

 نداد جواب دادم اس ام اس هرچی بهش زدم زنگ هرچی

 تا گفت مامانش که بزنم زنگ خونشون به شدم مجبور دیگه

 ببینمش نمیذارن بقیه یعنی ببینمش نمیتونم فردا

  رسید باالخره که بودم امروز منتظر صبرانه بی

 فروشی گل  از اهورا و اریا با بودیمو کرده کرایه که ماشینیو

  گرفتیم

  بود شده کاری گل ماشین رو تمیز و قشنگ خیلی

  گرفتم اتانازو گل دسته رفتم اون از بعد
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  کردم پارک ارایشگاه جلوی

  بود تو اون االن اتانازم که بزرگ ارایشگاه یه

 دارم استرس واای:اهورا

 داداچ باش اروم:گفت شونشو رو زد اریا

 اشتباه توهم ولی ، باشه:گفت و کشید عمیق نفس یه اهورا

 داداچ شونم رو زدی

  ارایشگاه تو رفتم کردمو قفل ماشینو نمیشن،خندیدمو ادم اینا

  بودن منتظرمون ست لباس با ساقدوشا همه

  ارایشگر بودمو من داخلو رفتیم باهم 

******... 

 :اتاناز

 اب برم خواستم شدمو بلند ارایشگر دست زیر ساعت چند بعد

 :گفت ارایشگر که بخورم میومو

  کو تاجت عزیزم
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 چی؟:من

 تاج:ارایشگر

  من خدای وای

  تاج....تا...ت

  نگرفتم تاج من

 یه که بگیرم پندارو شماره خواستم و مبایلم سمت رفتم سریع

 :پرسید ازم خانمی

 بزرگمنشید؟ خانم شما

 چطور؟ بله:من

  شماست برا بسته این:خانم

  قشنگ خیلی بسته یه

  کردم باز رو جعبه کردمو باز روشو پاپیون

  بود روش هم نامه یه

 بود نوشته روش داشتم برش
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 از باشه پسندتون مورد ام هدیه امیدوارم مبارک پیوندتان:

 رستگار سپهرداد طرف

 داده؟ االن کادوشو چرا حاال برادرشوهر قربون

  کردم باز رو جعبه

  بود زیبا العاده فوق تاج یه من خدای وااااااااای

 خوووب چه

 رنگ و شینیون موهای رو برام اون  ارایشگرو به دادم تاجو 

  گذاشت شدم

  شدیم خوشگل خیلی: دیانا

  شامل که ساقدوشامون

 شادی

 پارمیس

 تانیا

  کتایون
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 شیرین

 مریم

  بپوشیم لباسامونو تا کردن کمک بهمون میشد

 سمت افتادیم راه و گرفتیم خودمونی کوچیک جشن یه بعدش

 ورودی در

 میگرفت فیلم همینجوری فیلمبردارهم

  سالن سمت میرفتیم باال طبقه از ما

 بودنو وایساده اهورا و اریا پندارو رسیدیم که اصلی سالن به

  بودن گرفته چشماشونو ساقدوشاشون

 برای البته) بود شده بهترین واقعا شلوار کت اون تو من پندار

 (من

  گذاشتم براش بودو کتش مخصوص که گلی

 چشماشون جلوی از دستاشونو بردار فیلم عالمت با ساقدوشا

  برداشتن

 کرد بغلم محکم شدو جمع چشماش تو اشک دید منو تا پندار
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  بهترینم شدی خوشگل خیلی خیلی:پندار

  کسم همه همینطور هم تو:من

  میفتیم راه همه  وسط دست تو دست  پندار منو

 راستمون سمت انالی و اریا

  چپمون سمت دیانا و اهورا

 دنبالمون میشد ساقدوشا شامل که لشکر یه و

  شده پارک در جلوی قرمز رز گلهای با مشکی فراری تا سه

 بود

 برامون گالمونو دست ماشینو سمت رفتن اریا و اهورا و پندار

  اوردن

  اتلیه سمت رفتیم گرفتیمو ازشون رو گال دست

 شیطونی بود شده انالی و دیانا منو کار گرفتن عکس موقع

 میکردیمو چپ چشمامونو یهو رمانتیک عکس یه وسط

 میوردیم در زبونمونو

 خخخخخ
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 تاالر سمت رفتیم بازی مسخره کلی از بعد

 روی و میخورد پله اصلی تاالر سمت به رفتن برای تاالرمون

  بود شده تزئین قرمز گالی با پله های دسته

  خوشگل و بزرگ تاالر

 زدن دست برامون همه وردمون با

 نشستیم جایگاهمون تو رفتیم کردن سالم مراسم از بعد

  نمیدونستم داشتیمو فامیل چقدر: پندار

  واقعا اره:من

  مردونه بردن کردنو بلند رو اهورا و اریا و پندار اول همین

 غلطا چه

  اینکه مث میخاره تنشون: دیانا

 کرد درستشون باید اره:من

  نرن جایی کنیم حجت اتمام باهاشون باید اومدن: آنالی

 نیومدن هنوز پسرا پذیرایی و رقصیدن ساعت نیم بعد
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  بیاره برام مبایلمو گفتم شادی به

 دادم اس پندار به من و اورد مبایلمو شادی

 میدونی خودت یا اینجا میای االن همین یا: من

  نمیتونم االن:پندار

   مطمئنی؟:من

 اره پندار

 باشه:من

 جی دی سمت رفتم شدمو بلند

  گفتم جدی خیلی گرفتمو ازش میکروفونو

 اینجا میای االن همین پندار والمسلمین االسالم حجت

  هوا رو رفت جمع خنده صدای

 پیشمون برگشتن پسرا

  تو برای دارم من:پندار

  بینیم بیشین:من
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 رفت و خوند مصلحتی عقد خطبه یه برامون مال اینکه از بعد

 شد مختلط مجلس

  وسط ریختن همه اقا حاج رفتن از بعد

  خداها بنده بود سختشون چقدر

  شدیم اضافه جمعشون به شدیمو بلند خندیدمو نفر شیش ما

 دیگه یکی سراغ میرفتیم میدادیمو قر یه هرکی با

 و گرفت دستمو پندار که بشینیم خواستیم شدو تموم اهنگ

  داشت نگهم

 داد میکرفونشو پندار به و اومد جی دی کردو اشاره جی دی به

 جاش سر برگشت و

 نازنین نام به سعیدی احمد اهنگ فهمیدم شد پخش که اهنگ

  میزنه داره و

 میکردن نگامون بقیه بویدمو وایساده وسط پندار منو فقط

 :خوندن به کرد شروع پندار

♫♫♫ 
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 دارم من دنیارو عشقمه دست تو دستام

 

 دارم دوست تورو من آسمون خدای قد

 

 ترین خوشبخت تو با

 

 زمینم روِ  عاشق

 

 ابد تا که تو به قسم

 

 عزیزترینم تویی

 

 ترین خوشبخت تو با
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 زمینم روِ  عاشق

 

 آسمونِ  اوج تو امشب

 

 میشینم ماه کنار

 

 تنت به نازنینم

 

 لباس این قشنگه چه

 

 همیم مال تو منو

 

 دوتاس ما مال دنیا

 

 من به دستاتو بده
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 من کوب نقره ماه

 

 میشه جاودانه تو با

 

 من خوب های لحظه

 

 

♫♫♫ 

 

 کردم انتخابی چه بشه کور حسودا چشم

 

 بگردم چشات دور شدی ماه تیکه یه امشب

 

 میکردم فکر تو به من خط به خط واژه به واژه
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 کردم هدیه تو به قشنگو ی ترانه این که

 

 تنت به نازنینم

 لباس این قشنگه چه

 همیم مال تو منو

 دوتاس ما مال دنیا

 من به دستاتو بده

 من کوب نقره ماه

 میشه جاودانه تو با

 من خوب های لحظه

  کرد بغلم سمتمو اومد زمینو رو گذاشت میکروفنو

 بوسید پیشونیمو کردو نگاه بهم

 سرجامون رفتیم گرفتیمو همو دست زدمو لبخند بهش

  نشستیم
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  وسط رفتن گرفتو انالیو دست اریا

 خوندن به کرد شروع برداششتو زمین رو از میکروفونو اریا

 :امیری خواجه احسان سالگی 30 اهنگ

  میچرخید انالی دور میخوند که همینطوری

  میزدیم دست همه ما میخندیدو هم انالی

  اهورا سمت چرخید نگاها همه انالی و اریا نشستن از بعد

  شن بلند و بگیره دستشو اهورا بود اماده هم دیانا

 ...اما

 برداشت خیار یه موزو یه شدو خم اهورا

  زد خیار از گاز یه زدو ازش گاز یه کردو پوست موزو

  نگیره اسهال:من

  کرد نگام عصبانیت با برگشتو سریع دیانا

 دوختیم چشم رومون به رو به کردیمو سرفه الکی هممون

 خندیدن ریز ریز کردیم شروع ما گرفت ازمون روشو دیانا تا
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 از گاز یه میزدو خیارش از گاز یه که اهورا به بود زده زل دیانا

 موزش

 میخوری؟ هم تو: گفت زده زل بهش دیانا فهمید که اهورا

 بخور بردار اونجاس اوناها:گفت کردو اشاره میزشون به

  میخندیدم و پندار شونه رو گذاشتم پیشونیمو

 خندید سرمو رو گذاشت سرشو هم پندار

 گرفتو دیانارو دست میخندیم بهشون داریم فهمید که اهورا

 وسط رفتن

 دلم اصال اهنگ خوندن به کرد شروع برداشتو میکروفونو

  باند پازل از خواست

 که خواست دلش اصال و داره طلب انگار میخوند جوری یه

  بشه دیانا عاشق

  میخندیدم اهورا خوندن اخر تا که ماهم

  بلدم منم بله: گفت شد تموم اهنگش که بعد

  گذاشت دیانا لپ رو بوس یه بعد
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 امیر شیرین عشق اهنگ با پیششون رفتیم نفر چهار ما بعد

 تک تک ساقدوشا و رقصیدن هماهنگ به کردیم شروع فرجام

 میشدن اضافه جمعمون به

 کم کم وسط اورد و گرفت پدراشو دست رفت هرکی اخرش

 شدن اضافه جمعمون به همه

 میرقصیدن میخوندنو اهنگ با میپریدنو پایین باال همه

 نبود خوردن تکون جای که بود زیاد جمعیت انقدر

 اومد در همه داد شد تموم اهنگ وقتی 

 گوشامو رو گذاشتم هدفونو زدمو کنارش و جی دی سمت رفتم

  گذاشتم فرجام امیر از عالیه چه اهنگ

 کردن دعوت پیست سمت به منو زدنو دست برام همه

   جداشدیمو پسر دختر

  بود شده باحال خیلی میرقصیدیم هماهنگ باهم

 و پسرا سمت رفتن دخترا شدو عوض جاهامون ای دفعه یه

  ما سمت اومدن پسرا
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  بود شده جالب خیلی

  داشتن ها برنامه برامون انگار

 حلقه حلقه دورمون هم بقیه زدیمو حلقه هم دور نفر شیش ما

  شدن

 هارو حلقه ما با هماهنگ هم اونا میشکوندیم حلقرو ما تا

 میشکوندن

 جای میچرخیدن حلقه حلقه دورم همه و وسط انداختن منو یهو

 با اهورا و اهورا با اریا و اریا با انالی و انالی با دیانا و دیانا با من

  میچرخیدیم دورشون ما میشدو عوض پندار

 کادو برامون بقیه سرجامونو رفتیم شد تموم که رقصمون

  اوردن

 تا اومدن بقیه شدو پذیرایی یکم ازمون ها کادو گرفتن از بعد

  بگیرن عکس باهامون
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 تانگو هم با رفتن اهورا و دیانا اول گرفتن عکس از بعد

 و اریا بعد شدیمو اضافه بهشون پندار و من بعد یکم  رقصیدن

 شدن اضافه بهمون انالی

  شدیم دعوت شام صرف به رقصیئدن تانگو بعد

 با قشنگ خیلی داخلش که بزرگ مخصوص اتاق یه ما برای

  بود شده تزئین تزئینی مخصوص وسایل و گل

  اوردن غذا برامون نشستیمو میز سر دیگه هم دور رفتیم

 خرید برام سپهرداد بخریم تاجو رفت یادمون پندار وای:من

  بخره عروسیمون کادوی برای خواست خودش میدونم:پندار

 قشنگه خیلی ولی!... واقعا؟:من

  میاد بهت خیلی اره:پندار

 جدیدو؟ خبر میدونی اتا وای:دیانا

 چیه؟ نه:من

 حاملس کاترین:دیانا

  سرعت ماشاهلل:پندار
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 !!!!!!خوووب چه واقعا وای:من

 هفتس یه تازه:اریا

 دادن دستور کرد شروع بردار فیلم که بگم چیزی خواستم

  بخوریم غذا چجوری که بهمون

 بذار و قاشق تو بریز برنج یکم عزیزم:گفت من به رو فیلمبردار

  شوهرت دهن تو

  گرفتن فیلم کرد شروع حرفش این از بعد

 رمانتیک چه عق:من

 خندیدن بردارهم فیلم حتی همه حرفم این با

 دهنش تو از قاشقو خواستم پندار دهن تو گذاشتم رو غذا

 نکرد ول و گرفت گاز قاشقو که دربیارم

 ،نه میخواد بازم عزیـــــــزم: گفتم و ها بچه سمت کردم رو

  بدم غذا بهش باید من چالغه(کردم افلیجا شبیه دستمو) که

 تو نمیذارم من عزیزم میدم:گفتم پندارو سمت کردم رو بعد

 بمونی گشنه
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  افتاد دهنش تو از قاشق که میکرد نگام باز دهن با پندار

 میشوری؟ تو شه کثیف لباسم هووووووو:من

  نشید عشقی کنار برید: گفتم دوربینو سمت کردم رو بعد

 کرد شروع کنارو گذاشت دوربینو کردو ضبظ فیلمو فیلمبردار

  خندیدن

 میخندیدیم داشتیم همه

  ما به نمالین عشقتونو: اهورا

  بخواد دلتم:من

  من به شد مالیده اینا عشق اه:اریا

 انالیو دهن تو گذاشت برنج پر قاشق یه انالیو سمت کرد رو

 بمونی گشنه تو نمیذارم من عزیزم بخور:گفت

 اهورا سمت کرد رو دیانا

  میخوره خودش نیست چالغ من اقای:دیانا

 باز نیمه دهنشو و کرد فلجا شبیه دستاشو اهورا موقع همون

 گذاشت
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  منگال شبیه بود شده

 خندید بلند بلند ما

 نیست ؟چالغ میدونید:گفت زدو نما دندون لبخند یه دیانا

 ...،منگله

 جای میچرخیدن حلقه حلقه دورم همه و وسط انداختن منو یهو

  با اهورا و اهورا با اریا و اریا با انالی و انالی با دیانا و دیانا با من

  میچرخیدیم دورشون ما میشدو عوض پندار

 کادو برامون بقیه سرجامونو رفتیم شد تموم که رقصمون

  اوردن

 تا اومدن بقیه شدو پذیرایی یکم ازمون ها کادو گرفتن از بعد

  بگیرن عکس باهامون

 تانگو هم با رفتن اهورا و دیانا اول گرفتن عکس از بعد

 و اریا بعد شدیمو اضافه بهشون پندار و من بعد یکم  رقصیدن

  بهمون انالی

 شدن اضافه
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  شدیم دعوت شام صرف به رقصیدن تانگو بعد

 با قشنگ خیلی داخلش که بزرگ مخصوص اتاق یه ما برای

  بود شده تزئین تزئینی مخصوص وسایل و گل

  اوردن غذا برامون نشستیمو میز سر دیگه هم دور رفتیم

 بخریم تاجو رفت یادمون!شد؟ چی میدونی پندار وای:من

 خریدتش برام سپهرداد

  بخره عروسیمون کادوی برای خواست خودش میدونم:پندار

 قشنگه خیلی ولی!... واقعا؟:من

  میاد بهت خیلی اره:پندار

 جدیدو؟ خبر میدونی اتا وای:دیانا

 چیه؟ نه:من

 حاملس کاترین:دیانا

  سرعت مااهلل:پندار

 !!!!!!خوووب چه واقعا وای:من
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 هفتشه یه تازه:اریا

 دادن دستور کرد شروع بردار فیلم که بگم چیزی خواستم

  بخوریم غذا چجوری که بهمون

 بذار و قاشق تو بریز برنج یکم عزیزم:گفت من به رو فیلمبردار

  شوهرت دهن تو

  گرفتن فیلم کرد شروع حرفش این از بعد

 رمانتیک چه عق:من

 خندید هم بردار فیلم حتی همه حرفم این با

 دهنش تو از قاشقو خواستم پندار دهن تو گذاشتم رو غذا

 نکرد ول و گرفت گاز قاشقو که دربیارم

 میخواد بازم عزیـــــــزم: گفتم و ها بچه سمت کردم رو

  بدم غذا بهش باید من چالغه(کردم افلیجا شبی دستمو) نکه

 تو نمیذارم من عزیزم میدم:گفتم پندارو سمت کردم رو بعد

 بمونی گشنه

  افتاد دهنش تو از قاشق که میکرد نگام باز دهن با پندار
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 میشوری؟ تو شه کثیف لباسم هووووووو:من

  نشید عشقی کنار برید: گفتم دوربینو سمت کردم رو بعد

 کرد شروع کنارو گذاشت دوربینو کردو ضبط فیلمو فیلمبردار

  خندیدن

 میخندیدیم داشتیم همه

  ما به نمالین عشقتونو: اهورا

  بخواد دلتم:من

  من به شد مالیده اینا عشق اه:اریا

 انالیو دهن تو گذاشت برنج پر قاشق یه انالیو سمت کرد رو

 بمونی گشنه تو نمیذارم من عزیزم بخور:گفت

 اهورا سمت کرد رو دیانا

  میخوره خودش نیست چالغ من اقای:دیانا

 باز نیمه دهنشو و کرد فلجا شبیه دستاشو اهورا موقع همون

 گذاشت

  منگال شبیه بود شده
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 خندید بلند بلند ما

 منگله نیست چالغ میدونید:گفت زدو نما دندون لبخند یه دیانا

 شام به کردیم شروع ما و رفت فیلمبردار فیلمبرداری از بعد

 خوردن

 میذاشتم یواشکی منم و میذاشت گوشت و مرغ برام هی پندار

 خودش بشقاب تو

 نیست درست چی یه بابا:پندار

 مگه؟ شده چی:من

 میخوری سریع تو میریزم گوشت و مرغ تو برای هی من:پندار

 که صورتی در نداره گوشتو مرغو جای دیگه من بشقاب ولی

  من

 نذاشتم مرغ و گوشت زیاد خودم برای

 نفر پنج ما میکردو نگاه من خودشو بشقاب به داشت متفکر

  میخندیدیم یواشکی

  نگیر ایراد بخور:من

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

782 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

  بخور منو برای بیا داری دوست که تو خب:پندار

 چطور؟ شما ها بچه شدم سیر که من:من

 دیگه منکه:گفت کردو نگاه بشقابش به کالفگی با پندار

  نمیخورم

 برای بیارن مصرف یبار ظرف برات بگم کن صبر پس:من

  ببر ها بچه خانوم

 خندیدن به کردیم شروع ها بچه با بعد

 میکنی؟ مسخره منو:پندار

 باهوشیاااا:من

 مهمونا پیش برگشتیم شدیمو بلند همگی رفتو غره چشم پندار

 بزرگ کیک یه و بود بزرگ خیلی که کیک میز سمت بردن مارو

 تزئین قرمز و پرنگ صورتی و مالیم صورتی های گل با که

 شده

  بود 
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 تو باهم انالی و اریا و هم ،با اهورا و دیانا باهم، پندار منو

  بردیم کیکو وایسادیمو میز مختلف های قسمت

  بود اور سرسام صوت دستو و جیغ صدای کیک، بریدن با

  کرد نگام شیطونی پندار

  میشه خراب ارایشم بیرون بکن کلت از فکرتو از:من

 نیست کیک این حیف اخه:پندار

 پندار صورت به مالیدم برداشتمو یکم و کیک تو کردم دستمو

 .... نه:من

 جایگاهمون تو برگشتیم شدمو رد کنارش از ریلکس خیلی بعد

  نشستیم

 همه که گذاشتن جایی اوردنو بزرگ بزگ،خیلی پروژکتور یه

  داشتن دید بهش

 وایساد راه وسط یهو سمتم میومد داشت که همونجوری پندار

 پروژکتور به زد زل و

  پروژکتور به رسیدم گرفتمو نگاهشو رد
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 خوردن تاب درحال بودمو نشسته تاب روی که من از عکس یه

  شده گرفته عکس ازم و بودم خندیده

  بود قشنگ خیلی

 نگاه بقیه به گرفتمو دستگاه از چشم زدن دست صدای با

  کردم

  بود دیانا بعدی عکس

  صورتش نصف از عکسی

  بود زده پوزخند دوربینو به بود زده زل

 اومد دست صدای بازم

 انالی بعدی عکس

 ازش میکردو نگاه  نگاه گوشه یه به بودو وایساده باغ وسط

  بود شد گرفته عکس

  بود اریا بعدی عکی

 دست اریا بودو شده تار یکم انالی میکردو نگاه انالی به داشت

  بود شده سینه به
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  بود پندار بعدی عکس

 پیراهنشو استین دکمه میکردو نگاه خودشو به ایینه تو داشت

  میکرد درست میبست

 اهورا بعدی عکس

 رفته عکس ازش حال دراون میکردو نگاه دیانا گل دست به

  بود شده

 شد پخش ما از کلیپی یه عکسا از بعد

 از بان بان اهنگ با era istrefi بود 

 داد نشون بود کله بی مانکن روی که عروسامون لباس اول

  پسرا های شلوار کت عکس بعد

  داد نشون مارو بعد

 خودمون مخصوص اتاق تو که ساقدوشا همراه به دخترا ما

 میرقصیدیم خودمون برای داشتیم

 میرقصیدن داشتن هم پسرا 

  بودیم شده اماده کم کم دیگه
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  پسرا پاپیون کرواتو بستن و سرمون رو تاج گذاشتن

 لباس پوشیدن از بعد ما چرخیدن و پسرا کت پوشیدن

  بودن ساخته کیلیپ همشون عروس،از

 از دقیقا پسرا و ساقدوشا دنبالمون و اصلی سالن سمت به ما

 میشدن اصلی سالن وارد داشتن زیرمون

 رفتیم ما و بودن گرفته رو پسرا چشم ساقدوشا که ای موقعه

  جلوشون

  شدیم ماشین سوار رفتیم رقصیدیمو یکم باهم بعد

  درمیوردیم بازی مسخره داشتیم اتلیه تو

 دورم دوربین میگرفتمو عکس داشتم من که قسمتی

 دراوردم براش زبونمو زدمو چشمک بهش من میچرخیدو

 میشیم تاالر وارد که پشتمون از و تاالر دم رسیدیم باهم تا 

 بود شده گرفته فیلم

 میشد تموم کلیپ دیگه اینجا

  زدن دست برامون شدنو بلند همه
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  کردن سکوت همه و شد پخش فیلم یه دوباره یهو

 بود اومده که پندار دوستای از یکی و پندار منو دابسمش وای

 درست ،دابسمش قبلی کیلیپ اهنگ همون با من ماشینمون تو

  کردم

  بود قشنگ خیلی

 وسط ریختن اخرهمه دور برای

  جون تا پیر از

  بزرگ و کوچیک

  میرقصیدن بودنو وسط همه

  میخندیدیم میرقصیدمو میپریدیمو پایین باال همه

  بود رفتن موقعه

  شد تموم باالخره

 اوردن بودو پرتابمون مخصوص که گلی دسته برامون

  بندازم خودمو گل دست نمیومد دلم من اخه
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  کردن پرت گالشونو دسته انالی و دیانا

 به دادم گلو دسته برگشتمو ولی دراوردم کردنو پرت ادای منم

  کردم بغلش محکم و شادی

 بوسیدتم محکم خندیدو شادی

 سمت کردیم رومونو نفر شیشن ما ماشین تو شدن سوار قبل

 پسرا و کردیم بای بای فرستادیمو بوس دخترا ما و دوربین

 کردن بای بای فقط

 خیلی که بود ی باز بوق بوق جایی یه تا شدیم که ماشین سوار

  میداد حال

  شد شروع من غرای غر بازی بوق بوق بعد

 فردا فردا فردا گفتی هی کردی تنبلی ،انقدر چیشد ببین:من

  نخریدیم خونه هنوز ما شدو تموم ،عروسیمون کن نگاه

 بردی کجا ونمونو وسایل حتی نمیدونم من

 گفتی هی بگیریم خونه بریم بیا پاشو عزیزم گفتم بهت هی 

  بعدا شد االن بعدا گفتی هی بعدا
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 شما خونه یه تو نفر سه ما قبل ؟ها؟مثل بخوابیم کجا امشب

 خونه؟ یه تو نفر سه

 ...ما خودشون خونه میرن عروسیشون بعد بقیع

  خودمون خون سمت نمیریم شدم متوجه تازه

 میریم؟ کجا:من

 خونه:پندار

 شده؟ عوض خونمون راه کی از...بابا نه:من

 امروز از: پندار

 میگی چی ببینم بزن حرف درست پندار:من

  دیگه خونه میریم داریم بابا:پندار

  نمیزنه حرف حسابی درست که این هووووف

 دادم اس دیانا به

 چیه؟ داستان:من

 نمیگه بهم نمیدونم:دیانا
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 بابا ای

 نمیدونست چیزی اونم دادم اس هم انالی به

 برسیم شدم منتظر نگفتمو چیزی دیگه

  کردم نگاه بیرون به ماشین ترمز با

 من خدای وااااای

  شدم پیاده ماشین از تعجب و بهت با

  بودن من مثل هم انالی و دیانا

  خونمون اینم: پندار

 هم کنار فاصله با که بزرگ ای شیشه خونه تا سه به تعجب با

  بود شده ساخته

  بود عالی من خدای وای

  بود خوشگل خیلی

 شد خودش خونه وارد هرکی

  کرد روشن خونرو چراغای کل ریموت با پندار

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

791 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

  بود شده استفاده شاد رنگ از یا بود روشن و سفید چی همه

  بود قشنگ خیلی خدا وای

  باال طبقه رفتم

  بود در تا 4

 هم اتاقا ی همه البته حموم یکیش و اتاقه تاش سه:پندار

 .حموم هم و داره دستشویه

 ساخته؟ کی اینجارو: من

  شده ساخته ما درخواست به: پندار

 کردم نگاه بیرونو تراس از

  کنم توصیفش چجوری نمیدونستم اصال

  بزرگ خیلی حیاط

 خونه سمت میومدی باید ها پله با

 سفید چراغ با ها پله زیر و میرفت اب رود مثل ها پله کنار از

  بود شده روشن
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  بود خوب خیلی

  زد زنگ بهم دیانا

  شد بلند همدیگه جیغ صدای دادم جواب تا

  قشنگه خیلی اینجا دینا واااای:من

 ببینی اینجارو باید اتا وای: دیانا

  باشیم هم دور همه بیاین:من

  میایم میگمو انالی به باشه: دیانا

  شدم کردن فضولی مشغول کردمو قطع سریع

  باشم تنها باهات میخواستم من شاید بابا:پندار

 میزنی حرف خیلی:من

 گفتیمو نشستیمو صبح تا باهم اومدنو اهورا و اریا و انالی و دیانا

 خندیدیم

 ...بعد چهارسال

  قلبم اخ اخ:دیانا

https://telegram.me/Romankade


 

 

 |کاربر رمانکده:فاطمه اصغریرویای واقعی نویسنده 

793 https://telegram.me/Romankade   کانال رمانکده 

  قلبم به خورد تیر:داد ادامه زنان نفس نفس

  اااااخ: اهورا

  دارم شدید خونریزی من:گفت زار حالی با

 قلب چیه؟یا خونریزی میفهمن توله دوتا این ایکیو اخه:من

 کجاست؟

 هرچی حاال:دیانا

  کرد شروع دوباره و شد بلند بعد

 کیو کیو کیو کیو

 ...ممنی ممنی:دایان

  جانم:من

 دالم جیش:دایان

 بگو بابات به برو:  من

 بگم دوما به دوفت ببی:دایان
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 گردن میندازه کاراشو چرا بده انجام وظیفشو باید بابات:من

  من

 (کنم؟ چیکار من االن)تونم؟ دیدار من االن: دایان

 پندااااااااار:من

   جااانم:پندار

 بشور ببر پسرتو بیا:  من

 چالغی؟ تو: گفت کردو چپ دستشو پندار

 چیزای نباید و حاملم ماهه هشت ولی نیستم چالغ نه:من

 کنم بلند سنگین

 (نیستم سنگین من مامانی) نیشتم شندین من ممنی:دایان

 ببرتت بابات که میگم جوری دارم عزیزم میدونم:من

 دستشویی

 و فندقی پسر این قربون خانومم چشم: گفت سمتو اومد پندار

  برم شکمت تو فندقی دختر اون
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 باهم انالی و دیانا منو کردو نگاه ما به بازی وسط دیانا

 عق:گفتیم

  برو زدی هم به حالمونو برو برو:من

  میباره ازت احسااسات ابشار اصال: پندار

 هست که همینه:من

 بود باباش شبیه که خوشگل پسر یه بهمون یخدا دوسال بعد

 دایان گذاشتیم اسمشو داد بهمون

 داره رو خودشه شبیه که خوشگل دختر یه هم انالی

  داره شیطون دوقلو توله دوتا:دیانا

 خوشبخترترم فسقلیا این اومدن با و بودیم خوشبخت ما

  شدیم

 از بزرگی عکس که روم به رو دیوار به نشستمو مبل روی اروم

  دوختم چشم دیواریمون کاغذ بود شده که من

  میکردم فکر اشتباه همیشه بزرگمنش من،اتاناز

 ببینم رویاهام تو باید رو دارم که زندگی این میکردم فکر
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 ...اما

 رویاها همانند که میخوریم بر چیزهایی به زندگی در گاهی

 ...هستند

 ...نیافتنی دست و زیبا

 ...️❤عشق مانند

 ...شده کمیاب روزگارمان در که عشقی

 ...نیستند ناب ها عشق که روزگاری در

 ...نیست ممکن غیر رویا این اما

 ...واقعیست اما دسترس از دور

 پیوندد می حقیقت به ک رویایی مانند

 ... من واقعیِ رویای مانند

 واقعی رویای

 ...پایان
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